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ရွေး ကော က် ပွဲ မှာ N L D အား အ ဓိ က ပြို င်

ယင်း KySDP အနေဖြင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ

ဘက် အ ဖြစ် ယှ ဉ် ပြို င် သွားမယ် လို့ ကယားပြည် န ယ်

ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် အဓိကမူအဖြစ်ချမှတ်ထားပြီး

ဒီ မို က ရက် တ စ် ပါတီ (KySDP) ဥက္က ဌ ဦးဖိုး ရယ် က

ရွေးကောက်ပဆေ
ွဲ
ာင်းပုဒအ
် နေနဲ့ “ဖက်ဒရယ်မျှောရ
် ည်

ပြောပါတယ်။

ရွှေဖားစည်၊ ဖားစည်မည်မှ ပြည်သာမည်၊ ဖက်ဒရယ်စ

KySDP ဟာဆို ရ င် ကယားပြည် န ယ် အခြေ

နစ် ဖော်ဆောင်ဖို့ ရွှေဖားစည်ကမ
ို ပေ
ဲ းစိ”ု့ လိဆ
ု့ ပ
ို ါတယ်။

စိက
ု ပ
် ါတီ တစ်ခဖု ြစ်ပြီး ကယားပြည်နယ် မြို့နယ် ခုနစ်

ရွေးကောက်ပအ
ွဲ နိင
ု ရ
် ရှမ
ိ ယ်ဆရ
ို င် ပြည်နယ်မှာ

မြို့ နယ်ရှိ မဲဆန္ဒနယ် ၃၄ မှာ နေရာ ၃၀ ဝင်ရောက်

အဓိကရင်ဆင
ို နေ
် ရတဲ့ မြေယာပြဿနာတွေ ၊ တိင
ု ်းရင်း

ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

သားဒေသနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့ ၂၀၁၂ လယ်ယာမြေ

အမျ ိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ၁၁ နေရာ၊

ဥ ပ ဒေတွေ ကို လွှ တ် တော် အ တွ င်း ပြ င် ဆ င် နို င် ဖို့

ပြည် သူ့ လွှ တ် တော် မဲ ဆ န္ဒ န ယ် ၆နေရာ၊ ပြည် န ယ်

လုပ်ဆောင်ခြင်းများ အပြင် အမျ ိုးသမီးကဏ္ဍ၊ လူငယ်

လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၁၂ နေရာ၊ ဗမာတိုင်းရင်းသား

ကဏ္ဍ၊ လူမှုရေး ကဏ္ဍတွေ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်လမ်းစဉ်

ဝန်ကြီး တစ်နေရာ စုစုပေါင်း မဲဆန္ဒနယ် ၃၀ မှာ ဝင်

တွေ၊ ပြည်နယ်အကျ ိုးပြု အစိုးရဖြစ်စေဖို့ ထိန်းကျောင်ဖို့

ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။

တွေ ပီပီပြင်ပြင် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့လို့ ဥက္ကဌ

KySDP ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အနိမ့်ဆုံး
ပညာအရည်အချင်းမှာ တက္ကသလ
ို ဝ
် င်တန်းဖြစ်ပါတယ်။

ဦးဖိုးရယ်က ကတိပြု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့

၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့

၂ ၀ ၁ ၅ ရွေး ကော က် ပွဲ မှာ ဒေ သ အ ခြေ စို က်

ကယားပြည်နယ်မှာ အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (

ပါတီဖြစ်ကြတဲ့ လူမျ ိုးပေါင်းစုဒ
ံ မ
ီ က
ို ရေစီပါတီ (ANDP)၊

NLD ) ကနေ ( ၂၆ ) နေရာ၊ ပြည်ထောင်စကု ြံခ
့ ိင
ု ရေ
် းနှင့်

ကယားလူမျ ိုးစု ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (KPDP)တို့ကနေ

ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ( USDP ) မှ ( ၇ ) နေရာနှင့် တစ်သီးပုဂလ
္ဂ

ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားလိုက်တဲ့ပါတီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

( ၁ ) နေရာတို့ အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

u,ef;trsdK;om;ygwD (KNP) . rl0g'eSihf a&G;aumufyGJuwdu0wfrsm;
aemfa'G;t,fcl
ကယန်းအမျ ိုးသားပါတီ (KNP) ပါတီအနေနဲ့

ဆောင်း ပု ဒ် အ ဖြစ် “တန်း တူ ရေးမှ ဖက် ဒ ရယ် ဆီ ”

မူဝါဒ ၁၃ ချက်ချမှတထ
် ားပြီး ရှေရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊

ဆိုပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကယန်းတိုင်းရင်းသားတွေက

ဌာနေတို င်း ရင်း သားတို့ ရဲ့ အခွ င့် အ ရေး၊ ရွေ့ ပြောင်း

လူနည်းစုတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်လည်း တိုင်းရင်းသားတွေ

အလုပ်သမားအရေး စတဲ့အချက်တွေ ချမှတ်ထားပြီး

တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိဖို့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို

အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ပါတီတခ ု

သွားနိင
ု ဖ
် ို့ ရည်ရယ
ွ ပ် ြီး အခုလို ဆောင်းပုဒပေ
် းထားခြင်း

ဖြစ်ပါတယ်။

ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။

အဆိုပါ ပါတီကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် မေလ ၂၀ ရက်

၎င်း တို့ အ နေနဲ့ ရွေး ကောက် ပွဲ အောင် နို င် ပါက

နေ့မှာ ရွေး ကောက် ပွဲ ကော် မ ရှ င် က တရားဝင် တ ည်

ကယန်းဒေသအပါအဝင် ကရင်နီပြည်အတွင်းရှိ လူထု

ထောင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှ

တွေရဲ့ စားဝတ် နေရေး ပို မို ပြေ လည် စေဖို့ အ တွ က်

ဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖယ်ခုံမြို့ရှိ မဲဆန္ဒ

တောင်သူတွေရဲ့ သီးနှံဈေးကွက်၊ ကျေးလက်လမ်းပန်း

နယ်နှစ်ခုတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။

ဆက်သယ
ွ ရေ
် း ပိမ
ု ကေ
ို
ာင်းမွနစေဖ
်
ို့ ဦးစားပေး ကြိုးပမ်း

ပါတီ အ နေနဲ့ ယခု ၂၀၂၀ ရွေး ကောက် ပွဲ မှာ
ပါတီ ကြီး တွေကို ယှ ဉ် ပြို င် နို င် ဖို့

ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ကတိကဝတ်ပြုထားပါတယ်။

ကယားပြည် န ယ်

ယခု အ ခါ ကယန်း အမျ ိုးသားပါတီ အ နေဖြင့်

အခြေစိုက် ပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကယားပြည်နယ်ဒီမိုက

၎ င်း တို့ ၏ ကို ယ် စား လှ ယ် လော င်း များ အ ပေါ် ယုံ

ရက်တစ်ပါတီနှင့် မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားပြီး ကယားပြည်

ကြည် မှု ပြ င်း ထန် နေ ပြီး NLD၊ USDP အစရှိ သ ည့်

နယ်ရှိ မဲဆန္ဒနယ် ၃၄ နေရာအနက် ပြည်နယ်အတွင်းမှာ

ပါ တီ ကြီး များ ရှိ ကို ယ် စား လှ ယ် လော င်း များ ထ က်

၄ နေရာ ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

အတွေ့ အကြုံနှင့် လေ့လာမှုအပိင
ု ်းတွင် အားသာသည်

မယ်စဲမြ
့ ို့နယ် ပြည်နယ်လတ
ွှ တေ
်
ာ်နင
ှ ့် ပြည်သူ့

ဟု ဆို ကာ ကို ယ် စားလှ ယ် လောင်း ၁၀ ဦးအနက်

လွှ တ်တော်နေ ရာတွေမှာ တစ် ဦးစီ ၊ ဒီမော့ ဆိုမြို့နယ်

ရှစ်ဦးအထိ အနိုင်ရမယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။

အမျ ိုးသားလွှတ်တော်နှင့် ပြည်နယ်လွှတ် တော်နေရာ

ကယန်းအမျ ိုးသားပါတီအနေဖြင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်း

တွေမှာ တစ်ဦးစီ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

ပုံအခြေခံဥပဒေအရ လွှတ်တော်ထဲမှာ တပ်မ တော်ရဲ့

တခြား ရှမ်းပြည်နယ် ဖယ်ခမြ
ုံ ို့နယ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်ရှိ

၂၅ ရာခိင
ု န
် န
ှု ်း ပါဝင်မအ
ှု ပေါ် မဖြစ်သင့ဟ
် ယ
ု ဆ
ူ ထားပြီး

ပြည်သူ့လတ
ွှ တေ
်
ာ်၊ အမျ ိုးသားလွှတတေ
်
ာ်နင
ှ ့် ပြည်နယ်

တပ် မ တော် က လုံ ခြုံ ရေးဆို င် ရာကဏ္ဍတွေသာ တာ

လွှ တ် တော် နေ ရာတွေမှာ တစ် ဦးစီ ၊ ကယန်း လူ မျ ိုး

ဝ န် ယူ ရ မှာ ဖြ စ် ကြော င်း ကျ န် သ ည့် အု ပ် ချု ပ် ရေး

တို င်း ရ င်း သား ရေး ရာ ဝ န် ကြီး နေ ရာ မှာ တ စ် ဦး နှ င့်

အပိုင်း ကဏ္ဍတွေမှာလည်း ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်

ကရင်ပြည်နယ် သံတောင်ကြီးမြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်

အတွက် ရပ်တည်ပေးရန် တောင်းဆိနေ
ု တဲ့ ပါတီတစ်ခု

တော်နေရာမှာ တစ်ဦး စုစပေ
ု ါင်း ၁၀ ဦး ဝင်ရောက်ယဉ
ှ ်

ဖြစ်ပါတယ်။

ပြိုင်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
အ ဆို ပါ ပါ တီ အ နေ နဲ့ ၂ ၀ ၂ ၀ ရွေး ကော က် ပွဲ

a=umfjim udpP qufoG,fvdkygu ........ 					
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uyfa&m*gumvtwGif; ajymif;aps;usjyD; awmifolawGpdk;&drfr_awGjrihfwufvm
tefaxmeD
ကို ရို နာဗို င်း ရပ် ( စ် ) ထိ န်း ချုပ် ရေးလု ပ် င န်း မှာ

တိ ကျတဲ့ ပေါက် ဈေးတစ် ခု သတ် မှ တ် ဖို့ လို တ ယ် လို့

ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေ ပိတ်ထားတဲ့အတွက်

တောင်သူတွေက သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရတို့ကို တောင်း

ပြောင်းဝယ်သူတွေနည်းလာပြီးတော့ ဈေးတွေလည်း

ဆိုနေကြပါတယ်။

တဖြည်းဖြည်းထိုးကျလာတဲအ
့ ပေါ် ပြောင်းစိက
ု တေ
်
ာင်
သူတွေ အခက်တွေ့ပြီး စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိနေကြပါတယ်။

“ လာမယ့်အစိုးရတက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း
ကျနော်တပြေ
ို့ ာင်းတောင်သတွေ
ူ
အတွက် အဆင်ပြေတဲ့

အ ခု လို ပြော င်း ဈေး တွေ ကျ လာ တဲ့ အ တွ က်

ဈေးနှုန်းကို တိတိကျကျသတ်မှတ်ပြီးတော့မှ တောင်

လုပအ
် ားခနဲ့ကန
ု က
် ျစရိတတွေ
်
က အမြတ်မရှတ
ိ အ
ဲ့ ပြင်

သူတွေမနစ်နာအောင် တောင်သတွေ
ူ
အကျ ိုးခံစားခွငက
့်

အရှုံးပေါ်မှာကို စိုးရိမ်နေကြရပါတယ်။

အဲတ
့ ာလေးပဲရတေ
ှိ
ာ့ တင့တ
် င့မ
် ျှတတဲဈ
့ ေးနှုန်းကို စီစဉ်

“ တစ်ကယ်လို့ဈေးမရှိတဲ့အချ ိန်ဆိုရင် အလုပ်
သမားခေါ်တဲ့အပေါ်မှာလည်း တစ်နေ့ကို ၆၀၀၀ ကျပ်

ပေးဖိက
ု့ ျနော့အ
် နေနဲ့ တောင်းဆိခ
ု ျင်တယ်။” လို့ ကွိုင်ငံ
ရွာဟောင်း ကျေးရွာနေ ဦးပိုပီးယို ကပြောပါတယ်။

ရှင်းပေးဖို့ လိုတယ်လို့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒီးမော့

ဖို့လိုတယ်။” လို့ ပြောပါတယ်။

ပေးရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့တစ်ခါတစ်လေပြန်

ပြောင်းဈေးမကောင်းလို့ လက်ရလ
ှိ ပ
ု က
် င
ို နေ
် တဲ့

ဆိုမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကနေ

ကယားပြည် န ယ် အ တွ င်း ရှိ ကျေးရွာ ပေါင်း (

တွကက် ြည့မ
် ယ်ဆိရ
ု င် ဒီဈေးနှုန်းနဲ့ ဒီအလုပသ
် မားခနဲ့

ပြောင်း ရုံ ကို နားတော့ မ ယ့် လို့ ဒေါးငံ ခါးရပ် ကွ က် ( ၁)

ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်

၁၀၀) ရှိ တောင် သူ တွေ ရဲ့ ကျေးရွာ အလို က် ဦးစား

ပြန်ပြီးတော့ ရနိင
ု မ
် လား မရနိင
ု ဘ
် ူးလားဆိပု ြီး အဲလ
့ မ
ို ျ ိုး

ပြောင်းရုံပိုင်ရှင် ဦးမောင်ကောင်း က ပြောပါတယ်။

တစ်ပါတီမှ စောခူးတလေ ကပြောပါတယ်။

ပေးသီး နှံ တွေ ကို အချက် အ လက် လို က် လံ ကောက်

စိုးရိမ်တယ်ပေါ့။” လို့ ရုမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဖယ်ခုံ

“ ကျနော် တို့ လ ည်း ဒီ တ စ် စီး တင် ပြီး ရင် တော့

၎င်းက “ အဲတ
့ ာကဘယ်သရ
ူ ဲ့လက်ထက်မှာရှလ
ိ ဲ

ခံရာမှာ ပြောင်းသီးနှံက ဒုတိယအများဆုံး ဦးစားပေး

မြို့နယ် နောင်လှိုင်ကျေးရွာ ကိုဘီးဒူ ကပြောပါတယ်။

နားမယ်လို့တော့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ပေါ့ ဘာဖြစ်လို့လဲ

ဆိရ
ု င် စီးပွားရေးလုပတ
် လ
ဲ့ တွေ
ူ
ရဲ့လက်ထက်မှာလည်း

စို က် ပျ ိုး တဲ့ သီး နှံ ဖြ စ် တ ယ် လို့ L A I N န ည်း ပ ညာ

အရင်နှစ်က အခုချ ိန်ဆိုရင် ပြောင်းဈေး အနှိပ်

ဆိရ
ု င်တော့ ဈေးကဆက်တက
ို က
် ျနေတော့ နားမယ်လို့

ဒီ ကိ စ္စ တွေဖြစ် နေ သလို အစိုး ရတွေရဲ့ ကြီး ကြပ် မှု တွေ

အထောက် အကူပြုအဖွဲ့ရဲ့ သီးနှံများရဲ့ ဈေးကွက်ချ ိတ်

တော့ စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့။” လို့ပြောပါတယ်။

ဆုံး တစ်ပိသာ၄၁၀ ရှိပြီးတော့ ယခုချ ိန်မှာတော့ ၃၇၀

အားနည်းလို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေလည်းရှိပါတယ်။

ဆက်မှုအတွက် စစ်တမ်းစာအုပ်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။

ကျပ်အထိ ဈေးကျသွားပြီး တဖြည်းဖြည်းဆက်ကျသွား

အခုလို ပြောင်းတွေကိုဝယ်မည့်သူမရှိတော့တဲ့

ဘာလို့လဲဆိုရင် ကျနော်တို့ပြည်သူတွေက ဒီဟာနဲ့ပဲ

၎င်းစစ်တမ်းအရ သီးနှံတွေကို အရည်အသွေး

မှာကို ပြောင်းစိုက် တောင်သူတွေ စိုးရိမ်နေကြရတာ

အတွ က် တစ် ချ ို့သောပြောင်း ရုံ များလည်း နားတော့

လုပ်ပြီးတော့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတဲ့အခြေအ

ပြည့် မှီ ဖို့ ထု တ် လု ပ် မှု ကု န် ကျစရိ တ် လျော့ ချနို င် ဖို့

ဖြစ် ပါတယ်။

မယ်လို့သိရပါတယ်။

နေမှာ အစိုး ရကဒီ ဟာကို စီ မံ ကိ န်း ကောင်း ကောင်း

ဈေးကွက်ခိုင်မာဈေးကောင်းရဖို့ သက်ဆိုင်ရာတွေက
ဝိုင်းဝန်းကူညီသင့်တယ်လို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။

နှ စ် စ ဉ် နှ စ် တို င်း ပြောင်း ဈေးမတည် ငြိ မ် မှု များ

ပြ ည် သူ များ က တော့ ထို ပြာ သ နာ များ ပြေ

အစီအစဉ်ကောင်းကောင်း လုပ်ပြီးတော့မှ ဈေးကွက်

ကြောင့် ပြောင်းစိုက်တောင်သူတွေ အခက်ကြုံနေရပြီး

လည် ဖို့ ဆို ရ င် အစိုး ရမှာ တာဝန် ရှိ ပြီး ကို င် တွ ယ် ဖြေ

နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြင်ဆင်ချက်တွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေး

jynfolvlxkawG vif;wJhvrf;udkqufavsSmufzdk htwGuf aumif;wJhvl/
aumif;wJhacgif;aqmifudk a&G;=uygqdkvmwJh NLD udk,fpm;vS,favmif;
တယ်လို့သူမကပြောပါတယ်။
“ ကျမလဲ ဒီNLD ပါတီကဘ
ို ာကြောင့် ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခလ
ဲ့ ဆ
ဲ ရ
ို င်
ကျမတို့ခေါင်းဆောင်ကောင်းရှိလို့ပေါ့နော်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းနောက်
ကိုကျမတို့ ဆက်လိုက်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ ကျမတို့
ပြည် သူ လူ ထု ကို လဲ ဖိ တ် ခေါ်ပါတယ် ။ ကျမအမြဲ တ မ်း စည်း ရုံး ရေးဆင်း
တဲ့အခါမှာပြောတယ်။ ပြည်သူလူထုတွေ ကျမတို့ကိုဝန်းရံပေးကြပါ။ ကျမ
တို့ လု ပ် စ ရာတွေ ရည် မှ န်း ချက် တွေ အများကြီး ရှိ ပါတယ် ။ ကျမတို့ ဖ က်
ဒရယ်လခ
ို ျင်တယ်၊ ဥပဒေပြင်ဆင်ချင်တယ်ဆရ
ို င် ကျမတိက
ု့ ဒီခေါင်းဆောင်
ကောင်း နောက် လို က် မှ ကျမတို့ လို အ ပ် ချက် ၊ ရည် မှ န်း ချက် ပြ ည့် မ ယ် ။ ”
လို့ဒေါ်ကြူကြူအောင်က ပြောပါတယ်။
မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆင်းတဲ့အခါမှာလည်း ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် လူ
အယောက်၃၀အောက်နဲ့ပဲကျေးရွာရဲ့ခန်းမဆောင်တွေမှာ၃ပေခြား၊ ၆ပေ
ခြားစည်းရုံးရေးပွဲကိုလုပ်တာဖြစ်ပြီး Mask နဲ့လက်ဆေးဆပ်ပြာတွေကိုလဲ
လူအယောက်စတ
ီ ိင
ု ်းကိပေ
ု းပြီးတော့ ကိဗ
ု စ်ကာကွယတ
် ဲအ
့ နေနဲ့လပ
ု ဆေ
်
ာ
င်နေတယ်လို့ ဒေါ်ကြူကြူအောင်က ဆိုပါတယ်။
ဖရူဆိုမြို့နယ်မှာ နွေရာသီအချ ိန်နှစ်စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ရေရှားပါး
မှုတွေကိုလည်း ကူညီပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဖရူဆိုမြို့နယ်က ရေရှားပါးတဲ့
ရွာပေါင်း(၃၃)ရွာကို ရေလှူပေးခဲ့တာ၃နှစ်ရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်။ ရွေးကောက်
ပွမ
ဲ ှာ အနိင
ု ရ
် ရှခ
ိ မ
ဲ့ ယ်ဆရ
ို င် ဖရူဆမြ
ို ို့နယ်ရဲ့ရေရှားပါးမှုကို သူ့အနေနဲ့အရင်

pdk;xdkufatmif

ဆုံးဖြေရှင်းပေးမယ်လို့ သူမကဆိုပါတယ်။

ပြည်သလ
ူ ထ
ူ တွေ
ု
အနေနဲ့ ကျမကိရွ
ု ေးချယ်ပါလိလ
ု့ ည်း မပြောချင်ပါ

၁၅ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကနေပြီးဖ

ဘူး ၊ ကျမပါတီ ကို မဲ ထ ည့် ပေးပါလို့ မပြောချင် ပါဘူး ။ လင်း တဲ့ လ မ်း ကို

အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ(NLD)မှ၂၀၂၀အထွေထွေရွေး

ရူဆိုမြို့နယ်မှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမယ့် ကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက်

ဆက် လျှော က် လှ မ်း နို င် ဖို့ အ တွ က် ခေါင်း ဆောင် ကောင်း ကို ရွေး ချယ် ပြီး

ကောက်ပမ
ွဲ ှာ အနိင
ု ရ
် ရှပိ ြီး အစိုးရတစ်ရပ်ဖွဲ့နိင
ု မ
် ယ်ဆရ
ို င် ဥပဒေပြင်ဆင်ဖက
ို့ ို

စည်းရုံးရေးဆင်းပေးခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။

အဓိကလုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ဒေါ်ကြူကြူအောင်က ပြော

မဲထည့်ကြပါလို့ ဆိုလာတဲ့သူကတော့ အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါ

အမျ ိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်ဖရူဆိုမြို့နယ်လူမှုကူညီရေးအ

တီ( NLD) ဖရူဆမြ
ို ို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၁)ကိယ
ု စ
် ားလှယလ
် ောင်းအဖြစ်

သင်း၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်

ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမယ့် ဒေါ်ကြူကြူအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။

“ ကျမတို့ တကယ်လို့နိုင်သွားခဲ့လို့ ကျမတို့အစိုးရတစ်ရပ်ဖွဲ့စည်း

နေရာချထားရေးအဖွဲ့ တွေမှာ လည်း ဝင် ရောက် ကူ ညီ လု ပ် ကို င် ပေးခဲ့ သူ

နို င် ပြီ ဆို ရ င် ကျမတို့ က ပေါ့ နော် ပြည် သူ လူ ထု ရဲ့ လို အ ပ် ချက် အ မျာကြီး

တစ်ဦးပါ။

ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် လိုအပ်ချက်တိုင်းကိုလည်း ပေးလို့မရဘူး။ အဓိက က

“ ဒီအချ ိန်မှာ နိုင်ငံရေးအရေးကြီးတယ်နော်။ ဒီအချ ိန်မှာ လင်းတဲ့

ပါတယ်။

အချ န
ိ ် မှာ ကောင်း ကောင်း မွ န် မွ န် အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ လု ပ် နေ ရတယ် ၊

၂၀၁၈ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဖရူဆိုမြို့နယ်ညောင်ဇင်ရပ်ကွ

အေးဆေးစားနေရတယ်၊ အေးဆေးသွားနေရတဲ့အချ ိန်မှာ ဒီဟာကို နင်တို့

ကျမတို့ရဲ့ ဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့။ ဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ အခုမြေယာ ပြသနာတွေ

က်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်ရပ်ကွက်သူ\သားတွေကတင်မြှောက်လိုက်တာ

အလေးမထားဘူးဆိုရင်အမှောင်ပြန်ကျမှာစိုးလို့ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ လင်း

ရှိတယ်၊ အဲ့ဒီ တိုင်းရင်းသားဘာသာ စကားတွေရှိတယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြေး

ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကကယားပြည်နယ်အတွင်း မြို့နယ်(၇) မြို့နယ်လုံးမှာမှ

တဲ့ လ မ်း ကို ဆ က် လျှော က် ဖို့ ဆို ရ င် ဝို င်း ဝန်း ကူ ညီ ပေးကြပါ။ ကို ယ့် ပါတီ

ရုပတွေ
်
ရှတ
ိ ယ်။ ကျမတိလ
ု့ ည်း တအားကြီး ပညာတတ် လည်းမဟုတပ
် ါဘူး

တစ်ဦးတည်းသော အမျ ိုးသမီးရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်။

တစ်ထောင့် တစ်နေရာမှာ အုတတ
် စ်ချပ်၊ သဲတစ်ပင
ွ ့န
် ဲ့ ကြယ်တစ်လုံးလေး

ကိုပဲမပြောပါဘူး၊ ကိုယ့်ကိုပဲမပြောပါဘူး။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းကိုရွေး
ထည့်ကြပါ။” လို့ သူမကပြောပါတယ်။

စစ် ကို င်း ဖွံ့ ဖြိုးရေးကျောင်း အပတ် စ ဉ် ( ၂၃)ကျောင်း ဆင်း ပြီး တဲ့
နောက်မှာ ကျောင်းဆရာမအလုပ်ကို လုပ်သက်၁၄နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်း

များဖြစ်မလားဆို ကျမဒီနေရာမှာဝင်ပြိုင်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။” လို့ပြော
ပါတယ်။

ဒေါ်ကြူကြူအောင် က တော့ ၂ ၀၁၅ပါတီ စုံ ဒီ မို က ရေစီ ရွေး ကောက်

ဆောင်ပြီးနောက် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

ပွဲကျင်းပတဲ့အချ ိန်ကတည်းက သူမအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်

ဒေါ်ကြူကြူအောင်ဝင်ရောက်ယဉ
ှ ပ် ြိုင်သွားမည့အ
် မှတ(် ၁)မှာ ယခင်

လက်ရှိမှာအိမ်ဈေးဆိုင်တစ်ခုနဲ့ ပဲရောင်းဝယ်ရေး၊ ဆီစက်လုပ်ငန်းတွေကို

ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အတွက်ဆန္ဒပြင်းပြခဲ့သူပါ။ သို့ပေမယ့်မိသားစုအခက်အခဲတွေ

၂၀၁၇ခုနှစ်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲက လက်ရှိပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်

လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။

စားလှယ် ဦးသဲရယ်ကအနိင
ု ရ
် ရှခ
ိ တ
ဲ့ နေ
ဲ့ ရာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ၂၀၂၀မှာလဲ

ကြောင့် ရွေး ကောက် ပွဲ ကို ဝ င် ရောက် ယှ ဉ် ပြို င် ခွ င့် မ ရရှိ ခဲ့ ပါဘူး ။ ၂၀၁၃ခု

သူမရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အတွက် အမျ ိုးသားဒီမိုက

နှစ်မှာ အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ(NLD)ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာပြီး၂၀

ရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကရွ
ို ေးချယ်ရတဲအ
့ ကြောင်းက ခေါင်းဆောင်ကောင်းရှလ
ိ ဖို့ ြစ်

2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf?

ဦးသဲရယ်ကဖရူဆမြ
ို ို့နယ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်အမှတ(် ၁) ပြည်နယ်လတ
ွှ တေ
်
ာ်ကယ
ို ်
စားလှယ်လောင်းနေရာကနေပဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
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ရွေးကောက်ပက
ွဲ ို ဝင်ရောက်ယဉ
ှ ပ် ြိုင်မယ့ဒေ
် သ

တစ် ပါတီ ကြီး တစ် ခု က ပဲ အနို င် ရ ရင် လု ပ် ပို င်

အခြေစိုက်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ ဒေသ

ခွင့်အာဏာ သိမ်းကြုံးရယူတာမျ ိုး၊ အာဏာအလွှဲသုံး

နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တွေကို ကိုယ်စားပြုပြီး ပြည်

စားတာနဲ့ ၊ လာဘ် ပေးလာဘ် ယူ မှု ဖြစ် ပေါ်တတ် တာ

၂၅ နှုန်း ဖြစ်တဲ့ တပ်မတော်သားကိယ
ု စ
် ားလှယ်

နယ် အ ရေး၊ အမျ ိုးသားရေးနဲ့ ပြည် ထောင် စု အ ရေး

ကြောင့် ပါတီပေါင်းစုံ အနိုင်ရပါဝင်လာခြင်းက ဒီလို

တွေက ထိင
ု ခ
် နေ
ုံ ရာနဲ့ ပေါင်းရင် စုစပေ
ု ါင်း ထိင
ု ခ
် နေ
ုံ ရာ

ကို ဦးတည်လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်း

အခြေ အနေတွေကို အကောင်း ဆုံး ဟန့် တားထိ န်း

၂၀ နေရာ ရှိပါတယ်။

သား ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး လိုလားတောင့်တနေတဲ့ ဖက်

ကျောင်းနိုင်မယ့် အခင်းအကျင်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ် လာမှာ

ရွေးကောက်ခက
ံ ယ
ို စ
် ားလှယတွေ
်
အတွက် ထိင
ု ်

ဒရယ် စနစ်အားကောင်းလာဖို့ တွန်းပို့ပေးမယ့် ပါတီ

ဧကန် အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲအလွန် ပါတီ

ခုံနေရာ ၁၅ နေရာရှိတဲ့အနက် ဒေသအခြေစိုက်တိုင်း

တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း အခြေခံအားဖြင့် မှတ်

တစ်ခု တည်းက အစိုးရ မဖွဲ့နိင
ု ရ
် င် ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့

ရင်းသားပါတီတွေက အနည်းဆုံး ၁၂ နေရာလောက်

ယူလို့ရပါ တယ်။

ပြီး အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းနိုင်မယ့် အရွေ့တစ်ခုနဲ့

အနိင
ု ရ
် ထားရင် လွှတတေ
်
ာ်တင
ွ ်း မဲခဆ
ွဲ ုံးဖြတ် တဲနေ
့ ရာ

သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

မှာ အဆိုတွေအများစုက အောင်မြင်နိုင်မှာ ဖြစ်သလို

ဒေသတွင်းပြည်နယ်မှာပဲ စုဖွဲ့ထားတာကြောင့်
ဗဟိခ
ု ျုပ်ကင
ို မ
် ပ
ှု စ
ုံ န
ံ ဲ့ သွားတာမဟုတတ
် အ
ဲ့ တွကလ
် ည်း

တစ်ဖက်မှာ ပြည်နယ်လတ
ွှ တေ
်
ာ်ကတေ
ို
ာ့ တိင
ု ်း

မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတွေက တိုက်ရိုက်ထိန်းကျောင်း နိုင်

ရင်းသားပါတီတွေ ထိုင်ခုံနေရာအများစုကို ထိန်းချုပ်

မယ့် အခွငအ
့် လမ်းက ပိပု ြီးအားသာချက်ရန
ှိ င
ို ် ပါတယ်။

နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။

ကောက် ခံ ကို ယ် စားလှ ယ် တွေ အတွ က် ထို င် ခုံ နေ ရာ
၁၅ နေရာရှိပါတယ်။

တို င်း ရင်း သားပါတီ က ပြည် န ယ် အ စိုး ရကို ယ် လ ည်း
ဖွဲ့စည်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုနည်းနဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအောက်က လုပ်

Office Staff

တိုင်းရင်း သားပါတီက ကိုယ်စားလှယ်လောင်း

ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် တိုင်းရင်းသားတွေ ခေတ်

ပို င် ခွ င့် ရ မယ့် တို င်း ရင်း သားတွေရဲ့ အခွ င့် အ ရေးနဲ့

တွေဟာ ဒေသခံတွေဖြစ်နေလို့ ဒေသလိုအပ်ချက်တွေ

အဆက်ဆက်တောင်းဆိလ
ု ာတဲ့ အမျ ိုးသားတန်း တူရေး၊

ပြည်နယ်အခွငအ
့် ရေးတွေကို ဥပဒေပြ ဌာန်းပြီး စီမအ
ံ ပ
ု ်

Coordinator - cl;zJbD;

ပိုမိုနားလည်နိုင်ပြီး တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားပြုပါတီဖြ

ကိယ
ု ပ
် င
ို ပြ
် ဠာန်းခွင၊့် ကိယ
ု ပ
် င
ို အ
် ပ
ု ် ချုပ်ခင
ွ န
့် ဲ့ ကိယ
ု က့် ြမ္မာ

ချုပ်နိုင်မယ့် အခွင့်အရေးရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။

စ်နေတာကြောင့်လည်း ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်

ကို ယ် ဖ န် တီး ခွ င့် ကို လွှ တ် တော် လ မ်း ကြောင်း ကနေ

တွေမှာ တိင
ု ်းရင်း သားလက်နက်ကင
ို အ
် ဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့

ဖန်တီးရယူ နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။

Finance Manager - rmwD;em
Admin & Accountant - 0if;vJhvJhO D;
Marketing - rlbl;rl
±kH;vdyfpm - jynfaxmifpkvrf;r}uD;/

anmifudkif;/ 'D;armhqdkòrdŒ/ u,m;jynfe,f?
zkef;- 08340341?
jzefŒcsda&;vdyfpm - uEmW&0wDwdkif;(rf)/

jynfaxmifpkvrf;r}uD;/
anmifudkif;/ 'D;armhqdkòrdŒ/ u,m;jynfe,f?

ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ ပိုပြီး ခိုင်မာအား
ကောင်းနိုင်ပါ တယ်။

တနည်းအားဖြင့် ကိယ
ု ့ပြ
် ည်နယ်ကို ကိယ
ု ့် ပြည်
နယ်ထက
ဲ လူတွေပဲ တိက
ု ရ
် က
ို တ
် ာဝန်ပေး စီမအ
ံ ပ
ု ် ချုပ်

၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံက တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်

ခိုင်းတဲ့ သဘော ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဗဟိုချုပ်ကိုင် လွှမ်းမိုး

အ ရေး ကို အ ပြ ည့် အ ဝ ပေး ထား ပြီ လို့ ဆို လို တာ

မှုများတဲ့ ပါတီကြီးတစ်ခုက လာပြီးကိုယ်စားပြု အုပ်

တိင
ု ်းရင်းသားပါတီတွေ ရွေးကောက်ပမ
ွဲ ှာ အနိင
ု ်

မဟု တ် ပါဘူး ။ ဖွဲ့ စည်း ပုံ က ပေးထားတဲ့ အခွ င့် အ ရေး

ချုပ်မယ်ဆရ
ို င် ဗဟိပ
ု ါတီရဲ့ မှုဝါဒသဘောထား အတိင
ု ်း

ရခဲ့ ရ င် ပြည် သူ့ လွှ တ် တော် နဲ့ အမျ ိုးသားလွှ တ် တော်

အနည်း ငယ် ကို ပဲ အမိ အ ရ ဆု ပ် ကို င် နို င် ရေးလမ်း

ပဲ အု ပ် ချုပ် မှာ ဖြစ် ပါတယ် ။ ဒါ့ ကြောင့် ပြည် သူ တွေ

တွင်း ထိုင်ခုံတွေမှာ တစ်ပါတီထဲက လူအများစုကပဲ

ကြောင်း ကို မီးမောင်းထိုး ပြလိုခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

အနေနဲ့ ကိုယ့်ပြည်နယ် ကို တိုက်ရိုက် ကိုယ်စားပြုတဲ့

ဝင် ထို င် နေ တာမျ ိုး မြင် ရ တော့ မှာ မဟု တ် ပဲ ပါတီ စုံ
အသွင် သဏ္ဍာန်နဲ့ မြင်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ကယားပြည် န ယ် လွှ တ် တော် ကို နာမူ နာထား
ကြည့် ရမယ် ဆို ရ င် ကယားပြည် န ယ် လွှ တ် မှာ ရွေး

ပါတီ ကို မဲ ပေးသင့် ပြီး ကို ယ် ပို င် စံ မီ အု ပ် ချုပ် ရေးကို
ထူထောင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။

umwGef;u¾

jzefŒcsdonfhae&m - u,m;jynfe,f?
ykHEdkyfwdkuf -

ok0Àodif*D/ ykHESdyfwdkuf
rSwfyHkwiftrSwf (00431)
vdyfpm - No. 146/ 48th Street(apper)/
Botahtaung Township, Yangon
zkef; - 0931271975/ 09795807500/

09780386118

sunncolor1995@gmail.com
xkwfa0ol - a':pdk;pdk;xuf
rSwfyHkwiftrSwf - 00765

zkef; - 097 9023 8119/ 097 9389 3419?

qufoG,f&ef vdyfpm a':pdk;pdk;xuf - OD;jrifhaqG/ o§20/
atmifoajy&yfuGuf/ aiGawmifaus;&Gm/
'D;armhqdkòrdŒ/ u,m;jynfe,f?
zkef; - 097 9389 3419?
tD;ar;vf -

kayahhtet@kantarawaddytimes.org
kayahhtet@gmail.com

rlbl;rl - Marketing Manager
zkef; - 09262172935 ?
uEmW&0wDwdkif;(rf) *sme,fxHodk@ owif;/
aqmif;yg;/ umwGef;/ ay;pmESifh t}uHðypmrsm;
ay;ydk@Edkifygonf? ay;ydk@vmonfh pmrlrsm;udk
tvsOf;oifhovdk az:jyay;oGm;rnf jzpfyg
onf?
pmrsufESm(4)

u&ifeD (u,m;)bmomjzifh xkwfv$ifhwJh uE Wm&0wDwkdif;(rf)
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hJ m&StoH RFA a&'D,kd toHvi$ Xhf me.
tywfpOf u&ifeDbmom tpDtpOfwGifvnf; zrf;,lem;qifEdkifyg
a=umif; owif;aumif;yg;vdkufygonf?
zrf;,lem;qif&ef = t*Fgae hreuf 7;45 rdepf
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Cash for Work စီမက
ံ န
ိ ်း လုပင
် န်းဆောင်ရက
ွ နေ
် မှုကင
ွ ်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

(၂၉.၈.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ ဟိုဝမ်အထက်၊ ခူးပရာ(အသစ်/ အဟောင်း)၊ ခူးပရာအထက်၊

ပြည်နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီး ဌာနမှ COVID-19 စီးပွားရေးကုစားမှုအစီအစဉ် COVID-19

သာဒေးခို၊ ဒေါဝယ် ကူး၊ လေမအန်းခူကျေးရွာ များ၌ Cash for Work စီမံကိ န်း လု ပ် င န်း များဆောင် ရွ က် နေ မှု

Economic Relief Plan (CERP)အရ ကျေးလက်ဒေသနေမိသားစုများ ဝင်ငွေလျော့နည်းလာမှုနှင့်စားဝတ်နေရေး

အား ကယားပြည် န ယ် ကျေးလက် ဒေ သဖွံ့ ဖြိုး တိုး တက် ရေးဦးစီး ဌာန၊ ဒု တိ ယ ညွှ န် ကြားရေးမှူး၊ ဦးစောဒီး ဒီ ၊

အခက်အခဲများပြေလည်စေနိင
ု ပ် ြီး ကျေးလက်ဒေသများရှိ ပြည်သမ
ူ ျားအနေဖြင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပင
် န်းများကို

ဒုတယ
ိ ညွှန်ကြားရေးမှူး (နည်းပညာ)၊ ဦးထွန်းချစ်၊ လွိုင်ကော်ခရိင
ု ကျေ
်
းလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊

ကိယ
ု တ
် င
ို ဆေ
်
ာင်ရက
ွ စေ
် ၍ လုပအ
် ားခဝင်ငွေရရှစေ
ိ နိင
ု မ
် ည်ဖြစ်ပြီး ဒီးမော့ဆမြ
ို ို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာပေါင်း(၃၆)

ခရိုင်ဦးစီးမှူး၊ ဦးသောင်းမြင့်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ မြို့နယ်ဦးစီးမှူး၊ ဒေါ်နော်ချောစုနှင့်အဖွဲ့ ဝန်ထမ်းတို့မှ မြေပြင်

ရွာ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၃၆)ခု အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

သို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးကြည့်ရှုခဲ့ပြီး လိုအပ်သည်များ လမ်းညွှန်မှာကြား ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းဖြင့် ကယား

ဖြူဖြူ (ကျေးလက်)

ဒီမောဆိမြ
ု ို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

၁။ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်ခရိုင် ၊ ဒီးမောဆိုမြို့နယ်အတွင်း ကျေးရွာ

ရေနှတ်မြောင်းတူးဖော်လုပ်ငန်း (၇) ခု

(၃၆) ရွာတွင် covid -19 Economic Relief Plan covid – 19 စီးပွားရေးပြန်လည်ကုစားမှုအစီအစဉ်အရ cash

ကျေးရွာခန်းမဆောင်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း (၁) ခု

for work စီမံကိန်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ ယခုအခါတွင် လုပ်ငန်းများအားလုံး ၁၀၀

ကျေးရွာခန်းမခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း (၁) ခု

% ပြီးစီးပြီးဖြစ်ပါတယ်။

စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း (၃) ခု

၂။ ဒီးမောဆိုမြို့နယ်အတွင်း cash for work စီမံကိန်းကျေးရွာများဖြစ်သည့် ဒေါဖု ၊ ဒေါပဲ့ (စော်ဘွား) ၊

မြေထိန်းနံရံပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း

(၂) ခု

ဒေါပဲ့ဒူ ၊ ဒေါလော်ခူ ၊ ဒေါကော့ ၊ ဒေါဖာ ၊ ဒေါတချ၊ ပန်ပက်ရွှမ်းကူ ၊ ပန်ပက်ကတဲကူ ၊ ဆောင်လူးကနား ၊

စု စု ပေါင်း လု ပ် င န်း (၃၈ )ကို ကျေးရွာ လူ ထု လု ပ် အားဖြင့် အကောင် အ ထည် ဖော် ဆောင် ရွ က် ခဲ့ ပြီး

ထီးသဲလိုး ၊ ဒေါခူလီ၊ ဒေါတဒါး ၊ ဒေါဘျာကူး ၊ ဒေါခူသွဲ့ ၊ ဖဲလျား ၊ ဒေါလျားခူ ၊ ဟိုဝမ်အထက် ၊ ခူးပရာအထက် ၊

ဖြစ် ပါတယ် ။ အဲ ဒီ လု ပ် င န်း များကို ဒီး မော့ ဆို မြို့နယ် ကျေးလက် ဒေ သဖွံ့ ဖြိုးရေးဌာနမှ နည်း ပညာပံ့ ပိုး မှု ၊

ခူးပရာရွှာသစ်/ ရွာဟောင်း၊ သာဒေးခို ၊ လိုပူနာယောင်လာ ၊ ဒေါရောက်ခူတောင် ၊ လေမအန်းခူ ၊ ဒေါဝယ်ကူး ၊

cash for work စီ မံ ကိ န်း ထောက် ပံ့ ငွေ ကျပ် သိ န်း (၁၀၀)စီ ဖြင့် ကျေးရွာ လူ ထု လု ပ် အားကို အသုံး ပြုပြီး

ငံရိုး ၊ ကွိုင်ငံ ၊ ကွိုင်ငံရွာသစ် ၊ ဆောင်ပထန် ၊ အေနောင်ပုလဲ ၊ ဒေါတဝီ ၊ ခူးပရာပတိုငံ ၊ ဒိုင်းလင်းအေးသာ ၊ ဒေါစဲ

အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ cash for work စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား လုပ်အားခ

၊ ဒေါတမြေး ၊ တနီးလာလဲ စသည့်ကျေးရွာများတွင် ကျေးရွာတစ်ရွာလျှင် စီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေကျပ် သိန်း(၁၀၀)

(၇၁%)၊ ပစ္စ ည်း တန် ဖိုး (၂၉%) ဖြင့် အ ကောင် အ ထည် ဖော် ဆောင် ရွ က် ခဲ့ ခြ င်း ဖြစ် ပါကြောင်း နှ င့် ကျေးရွာ ရှိ

စီဖြင့် / ငွေကျပ်သိန်း (၃၆၀၀)ဖြင့် ကျေးရွာတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါတယ်။

အိမထေ
်
ာင်စပေ
ု ါင်း (၂၇၄၅) နှင့် လူဦးရေပေါင်း (၁၄၁၉၉) ဦးအား အကျ ိုးပြုမည်ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိက
ု ပ
် ါတယ်။

၃။ စီမံကိန်းထောက်ပံ့ရန်ငွေဖြင့် ကျေးရွာတွင်း ကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်းမြေသားလမ်းလုပ်ငန်း (၂၄) ခုနှင့် ရေပြွန် (၁၂၈)စင်း၊

2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf?

pmrsufESm(5)

uE Wm&0wDwdkif;(rf)

atmufwdkbmv (1) &ufae@/ 2020 ckESpf

jynfe,frSm NLD pwifzGJ hpnf;cJhcsdefrSmyg0ifcJhzl;wJh2020 wdkif;&if;om;ygwD
udk,fpm;vS,favmif;
pdk;xdkufatmif
၂၀၁၂ခုနှစ်မှာအမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ(NLD)ကိုကယား
ပြည်နယ်မှာလာရောက်တည်ထောင်ခခ
ဲ့ ျ ိန်ပါဝင်တည်ထောင်ပေးခဲသ
့ ၊ူ တည်
ထောင်ပြီးနောက်မှာကယားပြည်နယ်(NLD) ပါတီရဲ့ဗဟိကေ
ု
ာ်မတီအဖွဲ့ဝင်
အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့ရှားတောမြို့နယ်၊ဈေးပိုင်းရပ်ကွက်မှာနေတဲ့ဦးစိုင်းအုန်း
မြင့က
် လာမယ့၂် ၀၂၀အထွေထွေရွေးကောက်ပမ
ွဲ ှာတော့ကယားပြည်နယ်ဒီ
မိက
ု ရက်တစ်ပါတီ(KySDP)မှာရှားတောမြို့နယ်၊ပြည်နယ်လတ
ွှ တေ
်
ာ်ကယ
ို ်
စားလှယ်နေရာကနေဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
“ NLDကိက
ု ျနော်တလ
ို့ မ
ူ ျ ိုးစုကနေကျနော်တဖ
ို့ ွဲ့စည်းတာ။ ဒီကယား
ပြည်နယ်တစ်ပြည်နယ်လုံးမှာပေါ့နော်။ အဲဒ
့ N
ီ LD ပါတီကပ
ို ထမဆုံးကျနော်
တို့ထူထောင်တာ။”လို့ ဦးစိုင်းအုန်းမြင့်ကပြောပါတယ်။
ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကနေ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရ
တာက ပြည်နယ်အခြေစိက
ု ပ
် ါတီရဲ့ လုပပ
် င
ို ခ
် င
ွ န
့် ဲ့ပြည်မကပါတီကြီးတွေရဲ့လု
ပ်ပင
ို ခ
် င
ွ က
့် မတူညတ
ီ အ
ဲ့ တွကကြေ
်
ာင့် ဖြစ်တယ်လသ
ို့ က
ူ ဆက်ပြောပါတယ်။
“ ဘာကြောင့်ပြည်နယ်ပါတီကိုကိုယ်ကစိတ်ဝင်စားသွားသလဲဆို
တော့ပြည်နယ်အခြေစိုက်ပါတီဖြစ်တဲ့ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါ

တွက်ကြောင့်(NBF) အဖွဲ့ရဲ့အကူအညီနဲ့ကယားလူမျ ိုးစုပါတီကိုပြန်ပြီးဖွဲ့

တီရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ အခုပြည်မကပါတီကြီးတွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကမတူဘူး။

စည်းတာဖြစ်တယ်လို့ ဦးစိုင်းအုန်းမြင့်ကပြောပါတယ်။

မတူ ဘူး ဆို တာက ဖက် ဒ ရယ် ပြ ည် ထောင် စု ကို ကျနော် တို့ တ ည် ဆောက်

ကဆိုပါတယ်။
“ လု ပ် ပေးမယ် ဆို တဲ့ အ ပို င်း ကတော့ ကျနော် ဘ ယ် ပြ ည် သူ ၊ ဘယ်

“ သူတို့NLD ကနေကျနော်တို့အဖွဲ့ကိုအသိအမှတ်မပြုပါဘူးဆိုပြီး

လူထုမှကျနော်ကတိမပေးခဲ့ပါဘူး။ဒါတွေလုပ်ပေးမယ်လို့တော့ကျနော်မ

တော့လပ
ု လ
် က
ို တ
် အ
ဲ့ ချ ိန်မှာနောက်ဆုံးတော့ကျနော်တက
ို့ ( Nationalities

ပြောဘူး ။ဒါပေမယ့် အ စိုး ရဖြစ် လာပြီ ဆို တဲ့ အ ခြေအနေမှာ တော့ ဒီ လ မ်း

ဦးစို င်း အု န်း မြင့် က ရှ မ်း တို င်း ရင်း သားလူ မျ ိုးဖြစ် ပြီး မိ သားစု ( ၅)

Brotherhood Federation-NBF) ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကအစည်းအဝေးခေါ်လိုက်

၊တံ တားဆောက် တာတို့ ကျောင်း ဆောက် တာတို့ ၊ ဆေးရုံ ဆောက် တာတို့

ယောက်ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်အိမ်မှာစား

တယ် တောင်ကြီးကိက
ု ျနော်တက
ို့ ။ို အဲဒ
့ ါတောင်ကြီးကိတ
ု က်သွားပြီးတော့

ဒါကတော့ လို အ ပ် တဲ့ နေ ရာမှာ တော့ လု ပ် ပေးနေရမှာ ပဲ အဲ့ တာပဲ ပြောချင်

သောက် ဆို င် ဖွ င့် လှ စ် ထားပြီး ၊ ကု န် သ ည် အ လု ပ် ကို လ ည်း လု ပ် ဆောင် နေ

ပြည်နယ်ကိုယ်စားပြုတစ်ခုခုပြန်ပြီးဖွဲ့စည်းပါလားဆိုသူတို့ကတိုက်တွန်း

တယ်။” လို့ပြောပါတယ်။

တာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးစိုင်းအုန်းမြင့်ဟာ(၁၀)တန်းအထိတက်ရောက်ခဲ့ပြီး၁၉

တာပေါ့။ လိအ
ု ပ်တအ
ဲ့ ကူအညီတွေ၊လိအ
ု ပ်တန
ဲ့ ည်းပညာတွေမှနသ
် မျှသတ
ူ ို့

အဓိကအနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စက
ု မျ
ို ှောမ
် န
ှ ်းထားတဲအ
့ တွက်

၈၆ခုနှစ်ကနေစပြီး၁၉၉၅ခုနှစ်အထိအခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းဆရာ

ပံ့ပိုးပါ့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျနော်တို့ပြန်လာပြီး လူကြီးတွေနဲ့ညှိတယ်။ ညှိပြီး

၂၀၂၀ရွေးကောက်ပမ
ွဲ ှာတိင
ု ်းရင်းသားပါတီအနေနဲ့နင
ို ဖ
် လ
ို့ တ
ို ယ်၊တကယ်လို့

အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကျောင်းဆရာအဖြစ်ကနှုတ် ထွ

တော့ကျနော်တိက
ု့ ယားလူမျ ိုးစုပါတီဆပို ြီးတော့ကျနော်တိပြ
ု့ န်ပြီးတော့ဖွဲ့

အနို င် ရ ခဲ့ မ ယ် ဆို ရ င် ငြိ မ်း ချမ်း ရေးကို အ ဓိ က လု ပ် ဆောင် ပေးပြီး တော့ စ စ်

က်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် လက်သမားအလုပ်ကိုဆက်လက်

စည်းတာပေါ့။” လို့ပြောပါတယ်။

မှနတ
် ငြ
ဲ့ မ
ိ ်းချမ်းရေးကိရ
ု ပြီဆရ
ို င်တော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စက
ု ဆ
ို က်သွား

ချင်တယ်။”

ဦးစို င်း အု န်း မြင့် က အမျ ိုးသားဒီ မို က ရေစီ အ ဖွဲ့ ချုပ် ပါတီ ( NLD)

လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၈ခုနှစ်ကနေစပြီးနိုင်ငံရေးလောကထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်လာ
ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၀ခုနှစ်မှာရွားတောမြို့နယ်အတွင်းတိုင်းရင်းသားစည်းလုံး

ပါတီဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အထဲမှာ ပါဝင်ယုံသာမက ကယားလူမျ ိုးစုပါတီကိုစတင်
ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။

မယ်လို့ဦးစိုင်းအုန်းမြင့်ကဆိုပါတယ်။
“ အခုလက်ရှိကျနော်တို့ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအခု
ကိုယ်စားလှယ်လောင်း(၄)ယောက်(ရှားတောမြို့နယ်အတွင်း) ကလည်း

ညီညွှတ်ရေးပါတီ(တစည)နဲ့ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

ပါတီကြီးတွေလွှမ်းမိုးမှုကိုမလိုလားဘဲ ပြည်နယ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်

ခင်ဗျားတို့သိနေ၊မြင်နေတဲ့လူတွေအချ ိန်မရွေးခင်ဗျားတို့ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့

(USDP)(၂)ပါတီသာရှိသေးတဲ့အတွက် ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကိုတိုင်းရင်း

မှုအပိုင်းတွေကိုပိုမို လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် တိုင်းရင်းသားပါတီကနေဝင်

လူ တွေ ဒါကြောင့် မ လို့ ခ င် ဗျားတို့ အ ခု ကျနော် တို့ လာတာကကျနော် တို့ လူ

သားစည်း လုံး ညီ ညွှ တ် ရေးပါတီ က နေ ဝင် ရောက် ယှ ဉ် ပြို င် ခဲ့ ပေ မယ့် မ

ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဦးစိုင်းအုန်းမြင့်ကဆိုပါတယ်။

ကြီးဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဆီမှာအလုပ်လာတောင်းတာ။” လို့ဦးစိုင်း

၂၀၁၅ခုနစ
ှ ပ
် ါတီစဒ
ုံ မ
ီ က
ို ရေစီရွေးကောက်မှာလဲ ကယားလူမျ ိုးစုပါတီ

အောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။
နိုင်ငံရေး၊ဒီမိုကရေစီအရေးတွေ အရေးတွေကို(၁၀)နှစ်ကျော်ပါဝင်
လှုပ်ရှားခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးသင်တန်းတွေကိုလည်း များစွာတက်ရောက်ဖူးသူ

ကနေဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ဖူးသူ တစ်ယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးမယ့်
အရာတွေကိုပြောဆိုပြီးမဲဆွယ်တာမျ ိုးကို မလုပ်ဘဲအစိုးရတစ်ရပ်ဖြစ်လာ

ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာNLD ပါတီကအသိအမှတ်မပြုပါဘူးလို့ဆိုလာတဲ့အ

အုန်းမြင့်ကပြောပါတယ်။
ဦးစိင
ု ်းအုန်းမြင့က
် ၂၀၂၀မှာကယားပြည်နယ်ဒမ
ီ က
ို ရက်တစ်ပါတီ(K
ySDP)ကနေပြီးရှားတောမြို့နယ်၊ပြည်နယ်လတ
ွှ တေ
်
ာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်အမှတ(် ၂)
မှာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။

ရင်ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလုပ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့သူ

Advertorial
ကယားပြည်နယ် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်

ကယားပြည်နယ်ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးမှ

ရေးဦးစီး ဌာန ဒု တိ ယ ညွှ န် ကြားရေးမှူးမှ CfW

CfW, VRFP စီ မံ ကိ န်း အကောင် အ ထည် ဖော် ဆောင် ရွ က် ပြီး စီး မှု လု ပ် င န်း များအား

စီမက
ံ န
ိ ်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရက
ွ ပ် ြီးစီးမှု

ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

လုပ်ငန်းများအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
Cash for Work စီမက
ံ န
ိ ်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပင
် န်းနှင့် ကျေးရွာမတည်ရန်
ပုံငွေစီမံကိန်းများ ငွေထုတ် ချေးပြီးစီးမှုအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

က ယား ပြ ည် န ယ် ကျေး လ က် ဒေ သ ဖွံ့ ဖြိုး တိုး တ က် ရေး ဦး စီး

COVID-19

ဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဦးစောဒီးဒီ ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် (
၂၃.၉.၂၀၂၀)ရက် နေ့တွ င် လွို င် ကော် ခ ရို င် ၊ ရှားတောမြို့နယ် အတွ င်း

စီး ပွားရေးအခက် အ ခဲ များကို ဖြေရှ င်း ရန် အ တွ က် နို င် ငံ တော် မှ ရေးဆွဲ

အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော Cash for Work စီမံကိန်း

ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော COVID ကာလ စီးပွားရေးကုစားမှုအစီအစဉ်အရ

(၁၀၀%) အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသည့်လုပ်ငန်းများအား

ကယားပြည် န ယ် ၊ ဘောလခဲ ခရို င် အ တွ င်း ရှိ ဘောလခဲ ၊ ဖားဆောင်း ၊

ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
COVID-19

မယ်စဲ့မြို့နယ်များမှ ကျေးရွာပေါင်း(၁၈)ရွာတွင် အကောင် အထည် ဖော်

ကူး စ က် ရော ဂါ ဖြ စ် ပွား စ ဉ် ကာ လ အ တွ င်း

ဆောင် ရွ က် လျက် ရှိ သော မြေပြင် လု ပ် င န်း များ (၁၀၀%) ဆောင် ရွ က်

ကယားပြည်နယ်အတွင်း ကျေးလက်နေ ပြည်သူများ၏ တွေ့ကြုံရသော

ပြီးစီးမှုနင
ှ ့် VRFP စီမက
ံ န
ိ ်းကျေးရွာ(၆)ရွာအတွက် ကျေးရွာ မတည်ရန်ပငွေ
ုံ

စီး ပွားရေးအခက် အ ခဲ များကို ဖြေရှ င်း ရန် အ တွ က် နို င် ငံ တော် မှ ရေးဆွဲ

ကျ ပ် သ န်း ( ၇ ၀ ) ၊ ( ၁ ၀ ၀ % ) ထု တ် ချေး ပြီး စီး မှု အ ခြေ အ နေ များ ၊

ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော COVID ကာလ စီးပွားရေးကုစားမှုအစီအစဉ်အရ

လု ပ် င န်း များဆောင် ရွ က် ထားရှိ မှု ၊ လု ပ် င န်း ဆို င် ရာစာရင်း ဇယားနှ င့်

လွိုင် ကော်ခ ရိုင်၊ ရှားတော မြို့နယ်အ တွ င်းရှိ ကျေးရွာပေါင်း(၇)ရွာတွင်
အ ကောင်အထည် ဖော် ဆော င် ရွက်လျက်ရှိ သော Cash for Work

က ယား ပြ ည် န ယ် ကျေး လ က် ဒေ သ ဖွံ့ ဖြိုး တိုး တ က် ရေး ဦး စီး

စီ မံ ကိ န်း ကျေးရွာ (၇)ရွာ မြေပြင် လု ပ် င န်း များ (၁၀၀%) ပြီး စီး မှု နှ င့်

ဌာန၊ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး၊ ဦးကျော်သူအောင် ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် (

ရေးသွင်းထားရမည့် စာရင်းဇယားများကို စစ်ဆေးခဲ့ပြီး လိုအပ်သည်များ

၂၄.၉.၂၀၂၀)ရက်နေ့တင
ွ ် ဘောလခဲခရိင
ု အ
် တွင်းရှိ ဘောလခဲ၊ ဖားဆောင်း၊

လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

မယ်စဲ့မြို့နယ်များတွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော

ကယားပြည်နယ်ကျေးလက်

pmrsufESm(6)

ကူး စ က် ရော ဂါ ဖြ စ် ပွား စ ဉ် ကာ လ အ တွ င်း

ကယားပြည်နယ်အတွင်း ကျေးလက်နေ ပြည်သူများ၏ တွေ့ကြုံရသော

2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf?

ငွေစာရင်းပုံစံများ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး
လိုအပ်သည်များ လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ကယားပြည်နယ်ကျေးလက်

Vox Pop

uE Wm&0wDwdkif;(rf)

atmufwdkbmv (1) &ufae@/ 2020 ckESpf

vuf&Sdjynfe,f jidrf;csrf;a&;tay: apmihfjunhfavhvmolawG&Jh toH
tefaxmfeD
ကရင်နီအမျ ိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ(KNPP)ဟာ ၂၀၁၂ ကတည်းက အစိုးရနဲ့ အပစ်ခ တ်ရပ်စဲရေး လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ KNPP အနေနဲ့ လက်ရှိမှာ တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကို လက်မှတ်မရေးထိုးရသေးပါဘူး။
အပစ်အခတ်ရပ်စရေ
ဲ းယူ ပြီးတဲနေ
့ ာက်ပင
ို ်းကစပြီး ကယား(ကရင်န)ီ ပြည်နယ်မှာ တိက
ု ပ
် တွေပြ
ွဲ
န်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ သတိပေးပစ်ခတ်မှု နဲ့ KNPP ရဲဘော်အပါအဝင် အရပ်သားတဦး
အသတ်ခံရတာက လွဲရင် ကြီးကြီးမားမား တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာမျ ိုး မတွေ့ရသေးတာပါ။
လက်ရှိ ပြည်နယ်တင
ွ ်းငြိမ်းချမ်းရေး အခြေအနေကို ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာစောင့က် ြည့သ
် တွေ
ူ
လွှတတေ
်
ာ်ကယ
ို စ
် ားလှယတွေ
်
နဲ့ တခြားသောလက်နက်ကင
ို ် အဖွဲ့ အစည်းတွေတချ ို့ရဲ့
အသံကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်စည်သူ
(လွိုင်ကော်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)
ကျမတိုက
့ လည်း ပြည်သထ
ူ က
ဲ ပြည်သတ
ူ စ်ယောက်ဖြစ်တော့ ငြိမ်း

ဦးမိုက်ကယ်

အယ်ဒီးနာ

KNPDP (ကရင်နီအမျ ိုးသားငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံဖြိုးရေးပါတီ) ဗဟို

ကရင်နီလူမျ ိုးစုလူငယ် ဦးဆောင်ကော်မတီ

ကော်မတီဝင်

ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်သူ

ချမ်း ရေးကို တော့ လို လားတယ် ပေါ့ နော။ ငြိ မ်း ချမ်း ရေးကို မြန် မြန် တော့

လက် ရှိ ကျနော် တို့ NCA အပစ် ခ တ် ရ ပ် စဲ ရေးအောင် မြင် ဖို့ ဟာ

ပြည်နယ်အဆင့မ
် ှာကျတော့ အကယ်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွတွေ
ဲ

ရချင် တာပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် မြန် မြန် ဆို ပေ မယ့် လ ည်း လောလို့ မ ရဘူး ။

ကရင်နီပြည်ဆိုတဲ့ ကယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း

NCA လမ်းကြောင်းအတိင
ု ်းသွားမယ်ဆရ
ို င်၊ လျှောက်နင
ို မ
် ယ်ဆရ
ို င်၊ အဲတ
့ ာ

သို့သော်လည်း ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ဟာကို အချ ိန်ဆွဲ

တွေက ဒီ KNPP ကိုဝိုင်းဝန်း ဝန်းရံကူညီ အကြံပေးဉာဏ်ပေး။ ထိုနည်း

ကလုပဆေ
်
ာင်သင့တ
် အ
ဲ့ ရာပေါ့နော။ အများသွားသလိမ
ု ျ ိုးလုပဆေ
်
ာင်နင
ို ဖ
် ို့

တာကလည်း အဆင်မပြေဘူး။ အဲ့တာမျ ိုးကျတော့ ကျမဘဝင် မကျဘူး

တူ ပြ ည် သူ နဲ့ လက် တွဲ အကြံ ပေးအကြံ ယူ လု ပ် ဆောင် သွားရင် ပို မို မြန်

လိုတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် NCA ထဲမှာအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတ

ပေါ့နော်။ အဲ့တော့ နှစ်ဖက်လုံးကိုလည်း မတင်းလွန်းနဲ့ပေါ့။ တင်းလွန်း

မြန် ထိ ရောက် တ ယ် ။ နောက် တ စ် ခါကျနော် တို့ နယ် မြေ ထဲ မှာ စစ် ရေး

ယ်။ အဲဒ
့ အ
ီ ခွငအ
့် ရေးထဲမှာမှ လက်ရအ
ှိ ခြေအနေဆိရ
ု င် ကျမတိပြ
ု့ ည်နယ်မှာ

ရင်လည်းပြတ်တတ်တယ်ပေါနော်။ အဲ့တာကြောင့်မလို့ ဟိုဖက်ဒီဖက်လို

စိ တ် ဒ ဏ် ရာတွေ ပပျောက် အောင် လ ည်း ကျနော် တို့ က သေချာ ရု စို က်

NCA လက် မှ တ် မ ရေးထိုး ထားသေးတဲ့ အ တွ က် ကြောင့် မို့ လို့ ပြည် သူ လူ

က်လျောနိုင်တဲ့ဟာမျ ိုး တစ်ဖက်ကလည်းအခွင့်အရေးမယူနဲ့ပေါ့။ ဟိုဖက်

ထားမှ ၊ ပြီး ရရှိ ပြီး ဆို တော့ မှ လွ န် ခဲ့ တဲ့ စစ် အာဏာရှ င် စနစ် တု န်း က

ထု ရဲ့ အခွ င့် အ ရေးကို ဆုံး ရှုံး တာတွေ အများရီး တွေ့ရတယ် ပေါ့ နော် ။

ကလည်းအခွငအ
့် ရေးမယူနဲ့ ပြည်သလ
ူ ထ
ူ မ
ု ျက်နှာထောက် ပြည်သလ
ူ ထ
ူ က
ု ို

ကျနောတို့ လ က် န က် ကို င် အ ဖွဲ့ က စိ တ် ဒ ဏ် ရာတွေကျန် နေ တဲ့ ကျေးရွာ

နောက်တစ်ခု ကျမပြောချင်တာက အမျ ိုးသမီးတွေပေါ့။ ကျမလိုချင်တဲ့

ဝန်မပိ စေ နဲ့ ပြည် သူလူ ကောင်း စားဖို့ ပြည် သူလူထု အ ကျ ိုးရှိ ဖို့ ကို ပဲ

ပြ ည် သူ တွေ ကို လ ည်း ကျ နော် တို့ ချ ဉ်း က ပ် ပြီး တော့ မှ သူ တို့ ရဲ့ စိ တ်

အမျ ိုးသမီးတွေပါဝင်ခွင့် ငြိမ်းချမ်းရေဖြစ်စဉ်ဟာဆိုရင် အမျ ိုးသမီးတွေ

လုပ်စေချင်တယ်လေ။

ဖြေသိ မ့် မှု လ ည်း လို အ ပ် မ ယ် လို့ ထ င် တ ယ် ။ အဲ့ တာမှ ပဲ NCA အပစ်

ကိုပါဝင်ခွင့်တော့ပေးလိုက်တယ်။ ပါဝင်ခွင့်ပေးတဲ့နေရာက ဘယ်နေရာ

အ ခ တ် ရ ပ် စဲ ရေး ကို အ ထော က် အ ကူ ပြု မ ယ် လို့ ကျ နော် ထ င် တ ယ် ။

လဲ ဆိုရင် ဆွေးနွေးပွဲမှာ သွားရောက်ပြီးမှနားထောင်ခွင့်သာသာလောက်

နောက်ပြီးကျနော်တို့လက်ရှိအခု NCA ကာလမပြီးဆုံးသေးပေမယ့်လည်း

ပဲ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာ အမျ ိုးသမီးတွေပါဝင်ခွင့်မရှိခဲ့ဘူး။ ကျမ

ပြီးဆုံးအောင်ဆက်လက်သွားရတဲ့အချ ိန်မှာ ပြည်သူရော လက်နက်ကိုင်

လို ချင် တာက လက် ရှိ အ ခြေအနေအရဆို ရ င် ကျမတို့ အ မျ ိုးသမီး တွေရဲ့

အဖွဲ့ အစည်း တွေ ရှိ နေ ဆဲ အ ချ န
ိ ် မှာ အားလုံး က NCAဆို တဲ့ ဝေါဟာရ

အ ခွ င့် အ ရေး ကို ၃ ၀ ရာ ခို င် နှု န်း လို့ အော် နေ ကြ တ ယ် ပေါ့ နော် ။ အဲ့ ဒီ

တစ်ခက
ု ို ကျနော်တို့ ဝိင
ု ်းဝန်းတည်ဆောက်မပ
ှ ဖဲ ြစ်မယ်။ KNPP ပဲငြမ
ိ ်းချမ်း

အပေါ်မှာ ကျမအနေနဲ့ ပြောချင် တာက ဆုံး ဖြတ် ချက် ချတဲ့ နေ ရာမှာ

ရေးကို ဦးတည် ရုံ နဲ့ မပြီး သေးဘူး ။ အာလုံး ဝို င်း ဝန်း ဝန်း ရံ ပေးမှ ပဲ ပို မို

အမျ ိုး သမီး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းမပါပဲနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျ ိုး

အောင် မြင် မ ယ် လို့ ကျနော် မြင် ထားတယ် ။ ကျနော့် ဒေ သကို ကျနော်

ကျမလိုချင်တယ်ပေါ့နော်။ အဲ့တာမှကျမတို့ပြောပြောနေတဲ့ အမျ ိုးသမီး

ဒေသန္ဒရ အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့အချ ိန်မှာလည်း အပစ်ရပ်

ပါဝင်မှုဆိုတာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှာပေ့ါ။

ထားသောအဖွဲ့ဖြစ်စေ မရပ်သောအဖွဲ့ဖြစ်စေ ကျနော်တို့ဒေသဖွံဖြိုးရေး
လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်တဲ့အချ ိန်မှာ အမြင်အားလုံးမတူကြသေးဘူး။ အစိုးရ
ကဦးစားပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိသလို ဦးစားမပေးသေးတဲ့အဖွဲ့လည်းရှိနေ
ဆဲအချ ိန်မှာ NCA အောင်မြင်ဖို့လည်း ပြည်သူအတွက် အချ ိန်ကုန်တာပေါ့။

စေားအယ်ကလူ
ကရင်နီပြည် လူမျ ိုးစုလူယ်ဦးဆောင်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
ငြိမ်းချမ်းရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသူ
လ က် ရှိ ငြ မ်း ချ မ်း ရေး နဲ့ ပ တ် သ က် ပြီး ဘ ယ် လို မြ င် လဲ ဆို တော့
ဦးကေ့ရယ်

ငြိ မ်း ချမ်း ရေးလု ပ် င န်း စဉ် မှာ လု ပ် သွားတဲ့ အ ဖွဲ့ တွေကတော့ ကောင်း ပါ

ဒေါတမကြီးကျေးရွာအုပ်စု

တယ် ။ ကျနော် တို့ လ ည်း အားပေးပါတယ် ။ ငြိ မ်း ချမ်း ရေးနဲ့ ပတ် သ က်

ငြိမ်းချမ်းရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသူ

ပြီး တော့ ။ ဒါပေမယ့် တ စ် ခု က ကျနော် တို့ ပြ ည် သူ ဖ က် ကို ပြ န် ကြည့် မ

ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်က ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင် ကယားပြည်နယ်

ယ် ဆို ရ င် တစ် ချ ို့သူ တွေ ကတော့ပြောပါတယ် ၊ ငြိ မ်း ချမ်း ရေးပြီ တဲ့ ။

မှာဆိုရင် ကျနော်တို့တွေ့နေရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မြင်းစီးကြေးရုပ် ဖြစ်ဖြစ်၊ သတ္တု

တစ်ကယ်တမ်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ ကျနော့်ရဲ့သဘောထားနဲ့ကြည့်မယ်

သန့် စင် စ က် ရုံ တ ည် ဆောက် တာပဲ ဖြစ် ဖြစ် ၊ နောက် ပြီး တော့ ကျနော် တို့

ဆိုရင် နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ

တောင် သူ လ ယ် သ မား ဖမ်း ခံ ရ ပြီး တာ့ ထောင် ချခံ ရ တာပဲ ဖြစ် ဖြစ် စတဲ့

ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု ပြီးတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုပြီးတော့မှ

အကြောင်း အရာတွေက ငြိ မ်း ချမ်း ရေးလု ပ် င န်း စဉ် မှာ နှောက် နှေးသွား

အဲ့လိုမျ ိုးနားလည်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာငြမ်းချမ်း

တယ်လို့ ကျနော်မြင်တယ်။ အဲ့ဒီအပြင် ကျနော်တို့ကလူငယ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီး

ရေးနဲ့ ကြည့် မ ယ် ဆို ရ င် ဥပမာဖွံ ဖြိုးတိုး တက် မှု က ဘယ် လောက် ရှိ ပြီ လဲ ။

အဲ့ တာသူ တို့ အ တွ က် ငြိ မ်း ချမ်း ရေးပဲ ။ ဘာဖြစ် လို့ လဲ ဆို ရ င် သူ တို့ ခေ တ်

တော့မှ ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာတွေရှိခဲ့တယ်။ အဲ့တော့ပြသာနာတွေကလည်း

လမ်းတွေကောင်းလာတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ပိုင်းနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်

တုန်းကဆိုရင် ပေါ်တာတွေဘာတွေထမ်းရတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိတဲ့အ

အဖြေရှာနိုင်ဖို့အားနည်းလာတယ်။ အဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နိုင်

ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာက ဘယ်လောက်ငြိမ်းချမ်းရေးရပြီလဲပေါ့။ ဥပမာ

တွက်ကြောင့်မို့လို့။ အခုဆိုရင်သူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ လုပ်ကိုင်စား

ဖို့အတွက်က မကြာခဏဆိုသလို KNPP တို့နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေအားနည်း

ကျနော် တို့ ပြ န် ကြည့် မ ယ် ဆို ရ င် လမ်း သွားလမ်း လာအဆင် ပြေ ပြီ လား

သောက် နို င် ပြီ ဆို တော့ အဲ့ တာသူ တို့ အ တွ က် ငြိ မ်း ချမ်း ရေးရပြီ ပေါ့ နော် ။

လာတယ်။ ကျနော်တို့ပြည်နယ်မှာ။ ကျနော်ရဲ့အမြင်က ပြသာနာတွေက

ပေါ့။ စိတလ
် တ
ွ လ
် ပ်စွာနဲ့သွားလာနိင
ု ပ် ြီလား ဆိတ
ု အ
ဲ့ ချက်ကကို ြည့ရ
် မယ်။

ဒါပေမယ့က
် ျနော့အ
် မြင်နဲ့ကတော့ ရုပပ
် င
ို ်းဆိင
ု ရ
် ာဖွဖံ ြိုးတိုးတက်မန
ှု င
ှ ့် စိတ်

အများကြီးဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ ကယားပြည်နယ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး

နောက်တစ်ခုက အရင်ခေတ်ကပေါ့နော်။ အရင်ခေတ်ကဘိုးဘွားတွေက

ပိင
ု ်းဆိင
ု ရ
် ာဖွဖံ ြိုးတိုးတက်မက
ှု ို ကြည့မ
် ယ်ဆရ
ို င်တော့ အဲမ
့ ှာငြိမ်းချမ်းရေးက

ဖြစ်စဉ်က နှောက်နှေးတယ်။

ပြောလိမမ
့် ယ်။ လွတလ
် တ
ွ လ
် ပ်လပ်သွားလာပြီး လုပက
် င
ို စ
် ားသောက်နင
ို ရ
် င်

ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကို တိုင်းတာလို့ရပါတယ်။
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ကရင်နီရဲဘော် သုံးဦးနှင့် အရပ်သားတစ်ဦး သေဆုံး

ကျန်ရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်။
ရဲ ဘောတွေ၊ စစ် ကားတွေကို ရွာ ဘေးနားမှာ
တွေ့ပြီဆတ
ို ာနဲ့သတ
ူ ို့ ကစစ်ပတွေပြ
ွဲ
န်ဖြစ်လာတော့မှာ

၂၀၁၅ ရွေး ကောက် ပွဲ က နေ အနို င် ရ သွားတဲ့

ပဲဆပို ြီး လန့်နေကြတယ်၊ ကြောက်စတ
ိ တွေ
်
လည်းရှနေ
ိ

ရှားတောမြို့နယ် ထဲ က အမျ ိုးသားဒီ မို က ရေစီ အ ဖွဲ့

ကြသေးတယ်လို့ ဖာသာဒေးဗစ်က ဆက်ပြောပါတယ်။

ချုပ် ပါတီ ကို ယ် စားလှ ယ် တ စ် ဦးက အခု လို သုံး သပ်

“ ရဲ ဘော် တို့ လာတာတွေ့ပြီ ဆို စိ တ် ထဲ မှာ

ရှားတောမြို့နယ် တောင်ပိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့

ခိုးကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်။

ဒေါဝယ်ရော ကျေးရွာလေးကို သွားရောက်ခမ
ဲ့ ယ်ဆရ
ို င်

ဒီ လို နဲ့ စစ် ပွဲ က ပြီး သွားလို က် ၊ ရွာ ကို ပြ န် လာ

အ ရ င် ဆုံး မြ င် တွေ့ ရ မှာ က တော့ ဝါး တွေ နဲ့ တ ည်

တည်လက
ို န
် ဲ့ ရွာက (၃)ကြိမတ
် င
ို တ
် င
ို ် မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာ

ဆောက်ထားတဲ့ ဝါးထရံအိမ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။

ခံခဲ့ရပါတယ်။

ကျေးရွာအတွင်းမှာ ကယားတိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးစုတွေ
သာနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။

သည့်ကိစ္စရပ်တွေရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။

ပြောဆိုသွားပါတယ်။

တော့ ကြောက် စိ တ် က ပြန် ဝ င် လာတယ် အဲ့ လို မျ ိုး

“ ကျနော်လည်း ၂၀၁၅ မှာပြည်သူလူထုတွေ

ပေါ့ လန့်ဖြန့်နေတယ်။ ဘာဖြစ်မှာလဲ ၊တစ်ခုခုပြန်ဖြစ်

ရွေး ချယ် ထားတဲ့ ကို ယ် စားလှ ယ် တွေ နို င် ပြီ ဆို တော့

တော့ မ လား တို က် ပွဲ ပြ န် ဖြစ် တော့ မလားဆို အဲ့ ဒီ စိုး

ဟို ဖ က် လ ည်း မရှိ တော့ ဘူး ဒီ ဖ က် လ ည်း မရှိ တော့ ဘူး

ရိမ်စိတ်က ရှိနေတယ်ပေါ့နော်။ ဆိုတော့ သတင်းတွေ

ငြိ မ်း ချမ်း ရေးရှိ သွားပြီ အဲ့ လို ပဲ ထ င် ထားတာ။ အခု

ကြားပြီဆို သူတို့ကခြောက်ခြားပြီ အဲ့လိုမျ ိုး။ တစ်ခါ

ဟာက ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတာ ကျနော်လည်း မပြော

တလေက ဟိုး လမ်း မှာ ဘဲ စစ် တ ပ် ကားတွေ အများ

တတ်တော့ဘူး အဲလ
့ မ
ို ျ ိုးပေါ့နော်။ မှန်းချက်နဲ့နမ
ှ ်းထွက်

ကြီးဘဲ ဒီဘက်တက် လာတယ်တို့ သတင်း ကြားပြီဆို

ကျနော့အတွက် အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်”

အလို လို က လန့် နေပြီ အဲ့ လို မျ ိုးပေါ့ ကြောက် စိ တ်

လက် ရှိ ရှားတောမြို့နယ် ကို ယ် စားလှ ယ် တွေ

တွေ က ရှိ နေသေး တ ယ် ။ အဲ့ လို မျ ိုး ပေါ့ ။ ဆို တော့

အားလုံး က အမျ ိုးသားဒီ မို က ရေစီ အ ဖွဲ့ ချုပ် ပါတီ က

သိပပ့် ြီးတော့လဲ သူတဘ
ို့ ဝကိလ
ု ခုံ ြုံတယ်လတေ
ို့
ာ့ သူတို့

တွေပဲ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာအားလုံး အနိုင်ရရှိခဲ့ကြ

မခံစားရသေး ဘူးပေါ့နော်။” လို့ပြောပါတယ်။

တာဖြစ်ပါတယ်။

စ စ် ဘေး ဒ ဏ်

ယ ခု မ ကြာ မီ ကျ င်း ပ တော့ မ ည့် ၂ ၀ ၂ ၀

အဲ ဒီ နောက် မှာ ၂၀၀၅ခု နှ စ် ဝန်း ကျင် လောက်

ကြုံဖူးခဲတ
့ ဲ့ ဒေါကလောလဲကျေးရွာက ဒေသခံတွေဟာ

ရွေးကောက် ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စား

ကနေစပြီး သူ တို့ ရွာ လေးမှာ ပြန် လ ည် နေ ထို င် ဖို့ အ

ဆို ရ င် လ ည်း စစ် ပွဲ တွေဖြစ် ပြီး တော့ မီး ရှို့ ခံ ထားရတဲ့

လှယ် လောင်းတွေကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်

ဒေါ ဝ ယ် ရော ကျေး ရွာ လို ပဲ

ဒေါဝယ်ရောကျေးရွာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ ကယား

တွ က် ရှ မ်း နယ် စ ပ် က သူ တို့ နေ ထို င် ခဲ့ တဲ့ တဲ အိ မ် လေး

ကျေးရွာ အဘိုး / အဘွားတွေရဲ့ ရွာ ဟောင်း ဖြစ် တာ

ပြီး အစွမ်းကုန်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ပြော

လူ မျ ိုး တွေ က တော င် ယာ စ ပါး ၊ ပြော င်း တွေ ကို

တွေကို ဖျက် ပြီး သူ တို့ အ ရင် က နေထို င် ခဲ့ တဲ့ ဒေါဝယ်

ကြောင့် ပြန်လာနေကြတာလို့ ရွာအတွင်းက ဒေသခံ

လာပါတယ်။

အဓိက စိုက်ပျ ိုးစားသောက်ကြတာဖြစ်ပြီး ကျွဲ၊ နွား၊

ရောရွာလေးကို ပြန်လာကြတဲ့အခါ ကျေးရွာ အတွင်း

တစ်ချ ို့က ဆိုပါတယ်။

“ကျမရဲ့ ပထမ ဦးစားပေးအလုပက
် ဒီဒေသငြိမ်း

ဝက်တွေကိလ
ု ည်း ကျေးရွာရဲ့အိမတ
် င
ို ်းနီးပါး မွေးမြူကြ

မြက်တွေ၊ သေနက်ကျည်ဆံတွေ၊ အမြောက်ဆံတွေနဲ့

“ကျနော်တို့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ကတည်းက ပြန်လာ

ချမ်းရေး ရရှိဖို့အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်သွားမှာ

ပါတယ်။

ပြည် န က် နေ ခဲ့ တာတွေ့ခဲ့ ကြရတယ် လို့ ဆို ပါတယ် ။

နေတာ ခုဆို ၃ နှစ်ရှိသွားပြီ ဒါပေမယ့် တချ ို့က ၂၀၁၅

ဖြစ်တယ်” လို့ ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

၁၉၉၅-၉၆ခုနှစ်တွေမှာ မြန်မာစစ်တပ်တွေနဲ့

သူတို့တွေရဲ့ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်တွေနဲ့ အိမ်တွေ ကတော့

ကတည်းက ပြန်လာနေကြတယ်။ ဒါက ရွာဟောင်း

ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မော်မိုးမြာ

ကရင်နီအမျ ိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ(KNPP) အဖွဲ့တို့

မရှတေ
ိ
ာ့တအ
ဲ့ တွကကြေ
်
ာင့် ကျေးရွာကို ခက်ခက်ခခ
ဲ န
ဲ ဲ့

ဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ရွာဟောင်းကို ပြန်လာနေကြတယ်။

တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ ရှားတောမြို့နယ်က ရွာတော်တော်

ရွာသူ/သားတွေက ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ရပါတယ်။

အရင်တုန်းက ထွက်ပြေးကုန်တော့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာဘဲ

မော်မိုးမြာက ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပမ
ွဲ ှာ ငြိမ်းချမ်း

ကပြောပါတယ်။

များများက စစ် ပွဲ ရဲ့ ကောက် ရိုး မျှင် တ စ် စ ဖြစ် ခဲ့ ရ ပါ

“ သူ တို့ ဟိုး မှာ နေတော့ လဲ တ ချ ို့ က တော့

စ ပြီး ပြ န် လာ နေ တ ယ် ။ ” လို့ ရှား တော မြို့ န ယ်

ရေးအပြောင်းအလဲတစ်ခုကို မျော်ကိုးပြီး အမျ ိုးသား

တယ်။ ရွာကိမ
ု ီးရှို့ခံရပြီး ပျက်ဆီးခံခရ
ဲ့ ဖူးတဲရ
့ ွာလည်းဖြစ်

စိတထ
် မ
ဲ ှာတော့ ခံစားရတာပေါ့နော် ကိယ
ု ရ
့် ပ်၊ ကိယ
ု ရ
့် ွာ၊

ဒေါကလော လဲ ကျေးရွာ မှာ နေထို င် တဲ့ ခူး ဌေးရယ်

ဒီ မို က ရေ စီ အ ဖွဲ့ ချု ပ် N L D ပါ တီ ကို အ ခို င် အ မာ

ပါတယ်။

ကိုယ့်ဒေသ၊ ကိုယ့်အိုးအိမ်မှာဘဲ ပြန်နေမယ် နောက်

ကပြောပါတယ်။

ဝန်းရံခဲ့သောသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။

မီး ရှို့ ဖျ က် ဆီး ခံ ခဲ့ ရ ချ န
ိ ် မှာ ကျေး ရွာ မှာ ရှိ တဲ့

အဲ့မှာဘဲ တစ်ချ ို့ကလည်း ပြန်ပြီးမှ ခေါင်းချချင်တယ်

၂ ၀ ၁ ၅ အ ထွေထွေရွေး ကော က် ပွဲ မှာ အ မျ ိုး

ထို့အပြင် နိုင်ငံတော်အတိုင်အပင်ခံ ဒေါ်အောင်

အိမတွေ
်
အားလုံးမရှတေ
ိ
ာ့ပေမယ့် ဘုရားကျောင်း တစ်

ဆို တဲ့ မျ ိုး ပေါ့ သ က် ကြီး ရွယ် အို တွေ က လဲ ဟို ဥ စ္စာ

သား ဒီ မို က ရေ စီ အ ဖွဲ့ ချု ပ် ပါ တီ က နေ ဝ င် ရော က်

ဆန်း စု ကြည် ကယားပြည် န ယ် မဲ ဆွ ယ် စ ည်း ရုံး ရေး

ကျောင်းနဲ့ ကိုယ်တော်တွေနေထိုင်တဲ့အိမ်တစ်လုံးက

တော့ သူ များနယ် မြေ ထဲ မှာ ဆို တော့ ကို ယ့် ဟာလို

ယှဉပ် ြိုင်ခကဲ့ ြတဲ့ ကိယ
ု စ
် ားလှယတွေ
်
ကလည်း ငြိမ်းချမ်း

ကာလတွ င် ဒေါ်အောင် ဆ န်း စု ကြည် ရဲ့ အနီး ကပ်

တော့ မီးရှို့မခံရပဲ ရှိနေခဲ့တယ်လို့ လက်ရှိ ဒေါဝယ်ရော

မျ ိုး မခံ စားရဘူး ပေါ့ နော် ။ ဆို တဲ့ ဒီ စိ တ် ဆ န္ဒ မျ ိုးတွေ

ရေးအတွ က် ကြိုးပမ်း ပေးမယ် လို့ ကတိ က ဝတ် တွေ

လုခံ ြုံရေးနှင့် မဲဆယ
ွ ရေ
် းလုပင
် န်းတွင် ပါဝင်ဆောင်ရက
ွ ်

ကျေးရွာ မှာ သာသနာပြုနေတဲ့ ကို ယ် တော် ဖာသာ

ရှိတော့ သူတို့ရွာကိုဘဲ သူတို့ပြန်လာချင် ကြတဲ့အခါမှာ

မက်လုံးတွေ ပေးခဲ့ပေမယ့် ပြည်သူများကတော့ မျှော်

ခဲ့သော လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။

ဒေးဗစ် အိုင်ဒေး ကပြောပါတယ်။

တိုး တိုး တိ တ် တိ တ် နဲ့ အရင် တု န်း က ပြန် လာချောင်း

လင့် ထားသလောက် မခံ စားခဲ့ ရ ပါဘူး ။ အာဏာရ

သို့ သော် လ ည်း မျော် မှ န်း ထား သော ငြိ မ်း

“ ရွာကတော့ နောက်ပိုင်းတော့ မရှိတော့ဘူး

ကြည့်ကြတာပေါ့။ ပြန်လာချောင်းကြည့်ရင်းနဲ့ ဘာမှ

လပြီး လူထတွေ
ု
ကို အာဏာလာပြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျ ိုးတွေကို

ချမ်း ရေး၊ တို င်း ရင်း သားအခွ င့် အ ရေးများကို မရရှိ ခဲ့

သူ တို့ ရောက် တို င်း လည်း ရွာ တွေကို မီး ရှို့ လို က် တာ

အခက်အခဲမတွေ့ဘူး။ ဘာမှလဲ ခြိမ်းချောက်မှုမရှိဘူး

လာမည့် ရွေး ကောက် ပွဲ မှာ တာ့ မလို ချင် တော့ ဘူး လို့

တာ ကြော င့် ယ ခု လို တို င်း ရ င်း သား ပါ တီ အ ဖြ စ်

ပေါ့နော်ဆိုတော့ သူတို့ဒီနှစ်ခုဘဲ ချန်ထားပေးတာပေါ့။

လို့ခံစားရတဲ့အခါမှာ ခြံလေးတွေ နည်းနည်းရှင်းတယ်၊

ရှား တော မြို့ န ယ် ၊ သီ ရီ ဒါး ကျေး ရွာ မှာ နေ ထို င် တဲ့

ဝင်ရောက် အရွေးခံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။

ဘုန်းကြီးအိမ်နဲ့ အဲ့ဒီဘုရားကျောင်းတော့ သူချန်ထား

ပြီးရင် တဲလေးဘာလေး နည်းနည်းထိုးဆောက်ပြီးမှနေ

ဦးပဲ့ရယ်ကပြောပါတယ်။

ပေးတယ်။ ပြီးတော့ အိမတွေ
်
ကတော့ ရွာသားအိမတွေ
်

စမ်းကြည့်ကြည့်တယ် အ့လိုမျ ိုးနဲ့ဘဲပေါ့။” လို့ ဖာသာ

ကတော့ အ ကု န် ပျက် သွားတယ် ၊ ပျောက် သွားတယ် ၊

ဒေးဗစ် ပြောပါတယ်။

ရှား တော မြို့ န ယ် ဟာ ဆို ရ င် ယ နေ့ အ ချ ိန်

၎င်း က “ဘယ် လို မျ ိုးကို ယ် စားလှ ယ် ဖြစ် စေ

အထိ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ လမ်းပန်းဆက်

ချင်လည်းဆိုရင် ကျတော်တို့က ဒီပြည်သူလူထုတွေကို

သွယ်ရေး၊ ရေ၊ မီး စတဲ့လိုအပ်ချက်တွေ နှောက်နှေးနေ

မီးရှို့ပစ်လိုက်တယ် အဲ့လိုမျ ိုးတွေပေါ့ ဆိုတော့ နောက်

တစ်ချ ို့ရွာသူ/သားတွေက သူတို့ အဘိုး/ဘွား

ချ စ် တဲ့ သူ ပြ ည် သူ လူ ထု တွေ ကို ရွာ တ စ် ရွာ က နေ

ရခြင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး မရရှိသေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့

ပိုင်းက ခြုံတွေထူကုန်တယ်၊ တောဖြစ်သွားကုန်တယ်

တွေခေါင်းချခဲတ
့ ဲ့ ဒေါဝယ်ရောကျေးရွာကို ပြန် လည်ပြီး

တစ် ရွာ ပြီး သူ တို့ ချစ် တဲ့ သူ တွေ ဘဲ လို ချင် တ ယ် ဘာ

ပြည် ထောင် စု ကြံ့ ခို င် ရေးနှ င့် ဖွံ့ ဖြိုးရေးပါတီ က နေ

လေ။” လို့ ဖာသာ ဒေးဗစ် ပြောပါတယ်။

ဝါးအိ မ် လေးတွေဆောက် နေကြပေမယ့် တိုး တက်

ဖြ စ် လဲ ဆို အ ပြ န် အ လှ န် နဲ့ စ ကား ပြော ရ င်း နှီး တဲ့

ရှားတောမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၁) ပြည်နယ်လတ
ွ ်

အဲဒခ
ီ ျ ိန်တန
ု ်းက မီးရှို့ဖျက်စီးခံခကဲ့ ြရတဲ့ ဒေါဝယ်

လာတဲ့ ခေတ် ကြီး မှာ တို က် အိ မ် ကြီး တွေဆောက် ဖို့

သူတွေမှဘဲလိုချင်တယ် တစ်ချ ို့က အာဏာရှိပေမဲ့လဲး

တော် ကို ယ် စားလှ ယ် အ ဖြစ် ဝင် ရောက် ယှ ဉ် ပြို င် မ ည့်

ရောကျေးရွာက ဒေသခံတွေက ပွနချေ
် ာင်းနံဘေးတွေမှာ

ကို တော့ ဒေါဝယ် ရောကျေးရွာ က ကယားတို င်း ရင်း

အာဏာရှိ တဲ့ လူ တွေ က မျက် နာလည်း မကောင်း ဘူး

ဦးဌေရယ်က ပြောပါတယ်။

သွားရောက်နေထိင
ု က် ြပါတယ်။ ပွနချေ
် ာင်းဘေးတွေမှာ

သားတွေ ကြောက်ရွံ့နေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။

ကြည့် လို က် ရ င် ကြောက် စ ရာကြီး အဲ့ လို မျ ိုးဖြစ် တဲ့ သူ

“ မငြိမ်းချမ်းလို့ကတော့ လက်ရှိဆက်လုပ်မယ့်

နေထိုင်ရတာက သူတို့စားဝတ်နေရေးအတွက် အရမ်း

ဒီလိုအစွဲရှိကြတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ဘိုးဘွား

တွေ ပို ကြောက် တာပေါ့ နော် ကျတော် တို့ အဲ့ လို မျ ိုး

ဖွံ ဖြိုးရေးလု ပ် င န်း တွေက ဘယ် လို မှ မ လု ပ် နို င် ဘူး ။

ခက်ခဲ ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရလို့ စားစရာမရှိလို့ သေဆုံးသွား

စဉ်ဆက် ဒီမှာပဲ ခေါင်းချခဲက့ ြပြီး သားသမီးတွေကိလ
ု ည်း

စိုးရိမတ
် ယ် တစ်ခြားတက်လာတဲပ
့ ါတီဘဲ ဖြစ်ဖြစ်ပြည်

အဓိကအားဖြင့် ကျနော့်ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေ အမှတ်(၁)

ခဲ့ရတဲ့သူတွေ လည်း ပွန် ချောင်းတစ်လျှောက် အများ

ဒီမှာပဲ မွေးခဲ့တာကြောင့်မို့လို့ သူတို့ရဲ့ရွာဟောင်းမှာပဲ

သူလူထုတွေကို ချစ်တဲ့သူမှကျတော်တို့က အဲ့လိုမျ ိုးလို

မှာရှနေ
ိ တဲ့ ကျေးရွာတစ်ချ ို့ဟာဆိရ
ု င် မငြိမ်းချမ်းသေးလို့

အပြား ရှခ
ိ ဖ
ဲ့ ူးတယ်လို့ ရှေ့မှနေ
ီ ာက်မှီ အဖွားတွေ ကနေ

ပြ န် လာ နေ ထို င် ကြ တ ယ် လို့ ဒေါ ဝ ယ် ရော ရွာ က

ချင် တာပေါ့ နော် အာဏာရှိ ပြီး တော့ သူ တို့ က သူ့ ရဲ့

အခုထိ လမ်းမဖောက်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့ အနေအထား

တဆင့် ကြားသိရပါတယ်။

အသက် ၇၀ ကျော်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ဒေါ်တီမိုးက

အာဏာနဲ့သူများကို အမိန့်ချတဲ့ သူတွေ အဲ့လိုမျ ိုးမလို

မျ ိုးရှိသေးတယ်လေး။” လို့ ဦးဌေးရယ်က ဆက်လက်

ပြောပါတယ်။

ချင်ဘူးပေါ့နော်။” လို့ ပြောပါတယ်။

ပြောပြခဲ့ပါတယ်။

ရွာမှာပြန်လာ နေထိုင်ဖို့အတွက်ပြန်လည်သွား
ရောက်ခဲ့ပေမယ့် စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတုန်းမို့ ကယားပြည်

“ငါတိမ
ု့ ဘ
ိ ရိုးရာဓလေ့တွေက ဒီမှာပဲရတ
ှိ ာလေး။

လက် ရှိ အ စိုး ရအု ပ် ချုပ် နေ စဉ် ၅ နှ စ် တာကာ

၎င်းအနေနဲ့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပအ
ွဲ ပြီးမှာ အနိင
ု ်

နယ် နဲ့ ရှ မ်း ပြည် န ယ် နယ် စ ပ် ဒေ သတွေမှာ တဲ အိ မ်

ဒါက သားသမီး အိ မ် ကျမအိ မ် က ဟို ဘ က် မှာ ငါတို့

လအတွင်းမှာ စစ်ဘေးဒဏ်သင့ခ
် ဲတ
့ ဲသ
့ တွေ
ူ
၊ စစ်ရှောင်

ရရှိ ခဲ့ မ ယ် ဆို ရ င် ငြိ မ်း ချမ်း ရေးကို ကရင် နီ အ မျ ိုးသား

လေးတွေဆောက် ပြီး နေထို င် ရ ကြရပါတယ် ။ တဲ အိ မ်

မြေက ဒီမှာပဲ ကျမ အမျ ိုးသားဒီမှာသေတယ်။ ဒါကြောင့်

တွေရဲ့ဘဝ ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကိစ္စတွေ သူတို့ဘဝ

တိုး တက် ရေးပါတီ KNPP နှ င့် ပူး ပေါင်း ပြီး ပထမ

လေးတွေမှာ နေထိုင်စဉ် ရွာသူရွာသားတွေက သူတို့ရဲ့

ကျမလည်း ကျမသားသမီး နဲ့ ဒီ မှာ ပဲ ပြန် လာနေ

ငြိ မ်း ချ မ်း အော င် အ စိုး ရ ထဲ မှာ ကော လွှ တ် တော်

ဦးစားပေးအနေဖြင့် ဆက်လက်လပ
ု ဆေ
်
ာင်သွားမယ်လို့

ဘိုး ဘွားတွေ၊ သူ တို့ တွေနေ ထို င် ခဲ့ တဲ့ ဒေါဝယ် ရော

တာပေါ့။” လို့ ဒေါ်တီမိုးက ပြောပါတယ်။

ထဲမှာကော အဆိုတွေ မေးခွန်းတွေ ဘာမှ မလုပ်ပေး

ပြောပါတယ်။

ကျေးရွာမှာ စစ်သားတွေရှနေသေ
ိ
းလားဆိတ
ု ာတွေ၊ သူ

ဒေါဝယ် ရောရွာ မှာ အသက် ကြီး ရွ ယ် အို ဆို လို့

နိုင်ခဲ့ကြတဲ့အပြင် ကယားပြည်နယ်အတွင်းမှာဆိုရင်

တိနေ
ု့ ထိင
ု ခ
် တ
ဲ့ အ
ဲ့ မ
ိ လ
် ေးတွေကို မကြာခဏသွားရောက်

အဖွားဒေါ်တီမိုနဲ့ ဒေါ်ပလုမယ်၊ ဒေါ်ဘောမယ်တို့သာ

ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ကိစ္စ၊ မြေယာသိမ်းသည့် ကိစ္စများ၊
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ဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ပြည်နယ်အဆင့၊် ပြည်ထောင်စအ
ု ဆင့် ငြိမ်းချမ်း

ကျန်း မာရေးဝန် ကြီး ဌာနက ထု တ် ပြ န် ထားတဲ့ စည်း

ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်း နည်းပညာ အထောက်

ကမ်း တွေနဲ့ အညီ ဆောင် ရွ က် နို င် ဖို့ ကြိုးစားနေကြ

အကူ ပေးသူ အ ဖြစ် ပါဝင် ခဲ့ တဲ့ အ ပြင် လယ် ယာမြေ

ပါတယ်။

သိမ်ဆည်းခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ပြည်နယ်အတွင်းက တိုင်းရင်း

“ ကျ မ တို့ စ ည်း ရုံး ရေး ဆ င်း တဲ့ အ ခါ မှာ တော့

သား လူထုများနှင့်အတူ သိမ်းဆည်းမြေများ ပြန်လည်

ကျမတို့ ကော် မ ရှ င် က ထု တ် ပြ န် ထားတဲ့ လူ ၅၀ထက်

ရရှိ ရေးအတွ က် ထွ န် တုံး တို က် ပွဲ များကို လ ည်း ရဲ ရဲ

မပိုရ ဆိုတဲ့ ကိစ္စမျ ိုးတွေရှိတယ်။ Mask တပ်ရမယ်၊

တောက် ဆင်နွှဲခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။

လက်ဆေးဆပ်ပြာသုံးရမယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စမျ ိုးတွေပေါ့။

၂၀၁၇ က ကရင်နအ
ီ မျ ိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ

ဒါပေမယ့် ကျမတို့ပါတီကို သူတို့ စိတ်ဝင်စားတယ်။

(KNPP) ရဲဘော်(၃)ဦး နဲ့ အရပ်သား(၁)ဦး အသတ်ခရ
ံ တဲ့

၅၀ထက်ပိုသွားတဲ့ကိစ္စတွေကျတော့ ကျမတို့ကသူတို့

ဖြစ်စဉ်မှာ တရားမျှတမှု ရရှိစေရေး၊ ပြည်နယ် အဆင့်

ကိုအ တင်းပြောလို့ မ ရဘူး။ လူ ထု တွေ က ကျမတို့ ပါ

ငြိမ်းချမ်းရေး မပျက်ပြားစေရေး တောင်းဆို ရာမှာလည်း

တီ ကို စိ တ် ဝ င် စားလို့ သူ တို့ လာတယ် ။ ကျမတို့ တာ

ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါ။

ဝန် ခံ တ ယ် ။ ကျမတို့ လူ ကျဲ ကျဲ လေးနေတယ် ၊ Mask

ကရင်နီ(ကယား) ပြည်နယ်အတွင်းက လူထု
အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးတဲ့ မော်မိုး
မြာက ပြည်နယ်အေးချမ်းဖို့နဲ့ လူထုတွေ ငြိမ်းချမ်းစွာ
နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်က သူမရဲ့ ဟစ်ကြွေးသံပါ။

အများစု မနှစ်သက်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မြင်းစီးကြေးရုပ်စိုက်

ခဲ့ဖူးတာတွေကို ပြောပြပါတယ်။
ဒေသငြိ မ်း ချမ်း ရေးကိ စ္စ တွေ ကို ဖော် ဆောင်
ပေးဖို့နဲ့ လူနည်းစုဖြစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး

“ ငြိမ်းချမ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ရာမှာ

တွေရရှိဖို့အတွက် ၂၀၂၀မှ အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့

ပါဝင်နိုင်ဖို့ ကျမအနေနဲ့ အရမ်းကို အာသီသ ပြင်းလှပါ

ချုပ် ပါတီ ( NLD) ကို ဝန်း ရံ ပေးခဲ့ ပေ မယ့် တကယ့်

တယ်။ ကျမကို ကြိုးစားခွငပေ
့် းပါ” လိလ
ု့ ည်း လူထတွေ
ု

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ပေးမှု မရှလ
ိ ာတဲအ
့ တွက် ကြောင့်

ကို တောင်းဆိုထားပါတယ်။

၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်နယ်အခြေစိုက် တိုင်းရင်း

“အမရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဒီလူငယ်၊ အမျ ိုးသမီး

သားပါတီ ဖြစ် တဲ့ ကယားပြည် န ယ် ဒီ မို က ရပ် တ စ်

တွေ၊ တို င်း ရင်း သားအခွ င့် အ ရေးတွေ ပြန် လ ည် ရ ရှိ ဖို့

ပါတီကနေ ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်အရွေးချယ်ခံရခြင်းဖြ

အတွ က် ပေါ့ နော် ။ ပြီး တော့ ကဏ္ဍပေါင်း စုံ ပါဝင် နို င် ဖို့

စ်တယ်လို့မော်မိုးမြာက ဆက်ပြောပါတယ်။

အတွက် ဒီရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ရောက်အရွေးချယ်ခံရ

သူ မ ဟာ ရှားတောမြို့နယ် ၊ အောင် ချမ်း သာ

ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။” လို့မော်မိုးမြာက ရွေးကောက်ပွဲကို

ရပ်ကွက်ဇာတိဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ လွိုင်ကော်မြို့ ၊

ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြော

နမ့က
် တ
ွ ရ
် ပ်ကက
ွ မ
် ှာ မိဘတွေနဲ့အတူ နေထိင
ု ပ
် ါတယ်။

ပြပါတယ်။

သူမက ၂၀၁၃ ခုနှစ်မွာ ကရင်နီအမျ ိုးသားလူ

၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်

ငယ် အ စည်း အရုံး (KNYO) ကို စ တင် ဝ င် ရောက် ခဲ့ ပြီး

ပွဲ မှာ ရှားတောမြို့နယ် ကို ဒေါ်အောင် ဆ န်း စု ကြည်

ပြည်နယ်အတွင်းက အမျ ိုးသမီးတွေရဲ့ အသိပညာမြင့်

လာရောက် မဲ ဆွ ယ် ခဲ့ စ ဉ် ဒေါ်အောင် ဆ န်း စု ကြည် ရဲ့

တင်ရေးနဲ့ ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်

လုံ ခြုံ ရေးနဲ့ မဲ ဆွ ယ် စ ည်း ရုံး ရေးအတွ က် အနီး ကပ်

ရေးအပေါ် ကြီး မားတဲ့ တက် ရောက် မှု ဖြစ် စေ နို င် တဲ့

ကူညပေ
ီ းခဲပ့ ြီး ယခု ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပမ
ွဲ ှာ

အကြီး စားစီ မံ ကိ န်း တွေကို စောင့် ကြည့် လေ့ လာတာ

ရှားတောမြို့နယ်

တွေမှာ အချ ိန်ပြည့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူပါ။

ပြည် သူ့ လွှ တ် တော် ကို ယ် စားလှ

ယ် နေ ရာမှာ ကယားပြည် န ယ် ဒီ မို က ရက် တ စ် ပါတီ

သူမရဲ့ စိတအ
် ားထက်သန်မှု နှင့် ခေါင်းဆောင်မှု

KySDP ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ယောက်အနေနဲ့

စွ မ်း ရည် တို့ ကြောင့် ပြည် န ယ် အ တွ င်း က အရပ် ဖ က်

ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အဖွဲ့ အစည်း တွေမှာ ပါဝင် ခဲ့ ပြီး ကရင် နီ အ မျ ိုးသား

“၂၀၁၅ တု န်း ကဆို ကယားပြည် န ယ် မှာ ရှိ တဲ့

လူ င ယ် အ စည်း အရုံး (KNYO)မှာ

တခြားသော ကို ယ် စားလှ ယ် လောင်း တွေကလည်း

တွေတပ်ပေးတယ်၊ လက်ဆေးဆပ်ပြာတွေပေးပြီး စနစ်
တကျနေခိုင်းတယ်။” လို့မော်မိုးမြာက ပြောပါတယ်။

ထူခြင်းကို ကန့်ကက
ွ တ
် ဲ့ လှုပရ
် ှားမှုတွေမှာလည်း အမျ ိုး

သူ မ က တန်း တူ ညီ မျှ ခံ စားခွ င့် မ ရှိ သေးတဲ့

သမီး ခေါင်း ဆောင် အ နေဖြင့် စစ် ကြောင်း တစ် ခု ကို

လူ န ည်း စု တို င်း ရင်း သားများအတွ က် လွှ တ် တော်

ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၎င်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး အာဏာ

နို င် ငံ ရေး နည်း လမ်း ဖြင့် လု ပ် ဆောင် နို င် ပါကပို မို ထိ

ပိုင် တချ ို့ရဲ့ တရားစွဲဆိုခြင်းကိုလည်း တစ်နှစ်ကျော်

ရောက်မယ်လို့ ယုံကြည်နေပါတယ်။

ကြာ အမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။

“ကျမတိပြ
ု့ ည်နယ် ဒေသခံပါတီပေါ်ထွကလ
် ာပြီ။

ဒေသငြိ မ်း ချမ်း ရေး ရရှိ ဖို့ ကို ဦးစားပေးလု ပ်

ကျမတို့ပြည်နယ်၊ ကျမတို့ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး

ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး၊ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့

ဖော်ဆောင်ဖို့အခုက အချ ိန်တန်ပြီ။ ကျမတို့ ကယား

အခွ င့် အ ရေးတွေကို ဖော် ဆောင် ပေးဖို့ နဲ့ လူ င ယ် နဲ့

ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားပြည် သူတွေအားလုံး

အမျ ိုးသမီး အခွ င့် အ ရေးရရှိ ဖို့ နဲ့ ဒေသတွ င်း ရေ၊မီး ၊

ကယားပြည် န ယ် ဒီ မို က ရက် တ စ် ပါတီ ကို အားပေး

လမ်းဖွံ့ဖြိုးမှုအပိင
ု ်းတွေမှာ အဓိကလုပဆေ
်
ာင်ပေးသွား

ပေးပါ၊ ဝန်းရံပေးပါ၊ ထောက်ခံပေးပါ၊ မဲပေး ပေးကြပါ

ဖို့က သူမရဲ့ ကတိကဝတ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။

လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ် ရှင့်။”

“ စိန်ခေါ်ချက်တွေတော့ အများကြီးဖြစ်တယ်။

မော် မိုး မြာ အ နေ နဲ့ ရွေး ကော က် ပွဲ မှာ ဝ င်

အမျ ိုးသမီး တစ် ယောက် လ ည်း ဖြစ် တ ယ် ။ လူ င ယ် တ

ရောက် ယှ ဉ် ပြို င် မ ည့် ရှားတောမြို့နယ် ပြ ည် သူ့ လွှ တ်

စ် ယောက် လ ည်း ဖြစ် တဲ့ အ တွ က် ကြောင့် မို့ လို့ တခြား

တော်မဆ
ဲ န္ဒနယ်မှာတော့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပမ
ွဲ ှာတော့

အမျ ိုးသားတွေထက်၊ တခြားကိယ
ု စ
် ားလှယ် တွေထက်

အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီကနေပြီး ဒေါ်ဝင့်

ကျ မ ပို ကြိုး စား ရ တ ယ် ၊ ပို ပြီး တော့ မှ အ ချ န
ိ ် ပေး ရ

ဝါထွန်းက အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပတယ်။

တယ်ပေါ့။” လို့မော်မိုးမြာက သူမကြုံနေရတဲ့ စိန်ခေါ်
ချက်တွေကို ပြောပါတယ်။

၂ ၀ ၂ ၀ ရွေး ကော က် ပွဲ မှာ တော့ ဒေါ် ဝ င့် ဝါ
ထွ န်း အပါအဝင် အမျ ိုးသားဒီ မို က ရေစီ အ င် အားစု

ကပ်ရောဂါဖြစ်တဲ့ ကိုဗစ် ကို ရင်ဆိုင်နေရတာ

ပါတီ ၊ ပြည် ထောင် စု ကောင်း ကျ ိုးဆောင် ပါတီ ၊ ပြည်

ကြောင့် ကို ယ် စားလှ ယ် လောင်း တွေရဲ့ စည်း ရုံး ရေး

ထော င် စု ကြံ့ ခို င် ရေး နှ င့် ဖွံ့ ဖြိုး ရေး ပါ တီ ၊ ညီ ညွ တ်

အတွက် ကြီးမားတဲ့ အခက်အခဲ စိနခေ
် ါ်မှု တစ်ရပ်လည်း

သော ဒီ မို က ရက် တ စ် ပါတီ ကို ယ် စားလှ ယ် လောင်း

ဖြစ် နေ ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ လ ည်း မော် မိုး မြာအပါအဝင်

တွေကနေပြီး မော်မိုးမြာနဲ့အတူ ယှဉပ် ြိုင်သွား ကြမှာပါ။

(၂၀၁၆ ကနေ

လူငယ်တွေ၊ အမျ ိုးသမီးတွေသာမက ပြည်သပြ
ူ ည်သား

၂၀၁၈အထိ) အတွင်းရေးမှူး(၂)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ (

တွေအားလုံးက ကျမတို့ကယားပြည်နယ် ရေရှည်ငြိမ်း

၂၀၁၈ ကနေ ၂၀၂၀အထိ) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအ

ချမ်းရေးဖြစ်လာမယ်၊ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေ

ဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။

ဖော် ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အမတို့က

ကရင်နပြ
ီ ည်လင
ူ ယ်များသမဂ္ဂ(UKSY)မှာလည်း

ဝန်းရံ ခဲတ
့ ယ်၊ အပြောင်းအလဲတစ်ခပေ
ု ါ့နော်၊ အပြောင်း

မိခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ ကရင်နအ
ီ မျ ိုးသားလူငယ်အစ

အလဲတစ်ခု လိုချင်လို့ဝန်းရံခဲ့တယ်။ ဝန်းရံခဲ့တဲ့ အပြင်

ည်းအရုံး(KNYO)ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ရာမှ

အ မ တို့ က အ နီး က ပ် ဒေါ် အော င် ဆ န်း စု ကြ ည် ရဲ့

၂၀၁၆ခုနှစ်မှာ ကရင်နီပြည်လူငယ်များသမဂ္ဂ(UKSY)

အနီး ကပ် မှာ ပါဝင် ခဲ့ တဲ့ လူ တ စ် ယောက် ဖြစ် တ ယ် ။

ဗဟို ကော် မ တီ ဝ င် ဖြစ် လာပြီး ၂၀၁၉ ခု နှ စ် အ ထိ

သူရဲ့လုံခြုံရေးမှာ အမကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်

အထွေထွေအတွ င်း ရေးမှူး(၂)အဖြစ် တာဝန် ယူ ကာ

ပြီး တော့ မှ စ ည်း ရုံး ကူ ပေး တဲ့ အ ပို င်း တွေ လု ပ် ပေး

ပြည်နယ်တွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အ

ခဲ့တယ်။” လို့မော်မိုးမြာက NLD အတွက် ဆောင်ရွက်

စည်း များအကြား သင့် မြတ် ရေးလု ပ် င န်း တွေမှာ ဦး

jynfolbufuae&yfwnfjyD; eSpfodrhftm;ay;rnhfolawGudk arsSmfvihfae=uwJha'o... tquf
“ကျနော်သာအနိင
ု ရ
် လို့ ကိယ
ု စ
် ားလှယဖ် ြစ်ခမ
ဲ့ ယ်

စ်ပြီး လက်ရှအ
ိ ခြေအနေအရ ပြည်သူ့လတ
ွှ တေ
်
ာ်ကယ
ို ်

ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ရှားတောမြို့နယ်က ကယားပြည်

တုန်းက မဲထည့ဖ
် ူးပါတယ်။ လူထတွေ
ု
ကိခ
ု ျစ်ပေး လူထု

ဆိရ
ု င်တော့ ဒေသအကျ ိုးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးကိတေ
ု
ာ့

စားလှယ်လုပ်လာတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံး ကျေနပ်

န ယ် ထဲ မာ ဆို လို့ ရှိ ရ င် ဖွံ့ ဖြိုး မှု နော က် ကျ ရ ခြ င်း

တွေဆီသွားပြီး ကူညန
ီ စ
ှ သ
် မ
ိ ပေ
့် းတဲ့ သူကဘ
ို တ
ဲ က်ခင
ို ်း

အဓိ က ထား ဆောင် ရွ က် ပေးမယ် နောက် ပြီး တော့

မှု မ ရှိ တဲ့ အ ပို င်း က ငြိ မ်း ချမ်း ရေးကိ စ္စ ရ ပ် ပဲ လို့ ၎င်း မြို့

အကြောင်းအရင်းထဲမှာ မငြိမ်းချမ်းခြင်းရဲ့အကြောင်း

စေချင်ပါတယ်။”လို့ ပြောပါတယ်။

ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ကျန်ရှိနေ

နယ်က ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဝင့်ဝါ

အရင်းက တစ်ခုပါတယ်ပေါ့။”

သေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းပဲ အများကြီးထည့်

ထွန်းက ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)ရဲ့ မေးမြန်းမှုအပေါ်မှာ

စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ရဲ့

ဖြေကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။

ရှား တော မြို့ န ယ် က

၈ ၃ ၄ . ၁ ၉ စ တု ရ န်း

ရွေး ကော က် ပွဲ က နေ တ က် လာ တဲ့ အ စိုး ရ

မို င် ကျ ယ် ဝ န်း ပြီး ၁ ၉ ၉ ၄ - ၉ ၅ မ တို င် ခ င် တု န်း က

နှ စ် ဆ က် ရဲ့ လ က် ထ က် မှာ တော့ ကျေး ရွာ လေး က

ကျေးရွာပေါင်း ၂၀၀နီးပါးလောက်ရှိခဲ့ရာက ပြည်တွင်း

အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးနဲ့ သိက္ခာရှိစွာနဲ့အိမ်ပြန်လာနိုင်

“ ကျေ န ပ် အား ရ မှု မ ရှိ တဲ့ အ ပို င်း က ဘာ

အတော် အ သင့် ဖွံ့ ဖြိုးလာပြီ ဖြစ် ပြီး ဆို ပေ မယ့် လ ည်း

စ စ် ကြော င့် ယ နေ့ မှာ တော့ ကျေး ရွာ ပေါ င်း ( ၂ ၀ )

ဖို့ အ တွ က် က အမြဲ တ မ်း ခေါင်း ထဲ ထားပြီးတော့ စီ စ ဉ်

လည်း လို့ ပြောပါဆို လို့ ရှိ ရ င် တော့ ဒါကတော့ ကျမ

လူထုတွေကို စိတ်ချမ်းသာအောင် နှစ်သိမ့်ပေးမည့်သူ၊

ခန့်လောက်သာကျန်ရှိနေတော့တာပါ။

ဆောင်ရက
ွ သ
် ွားမှာဖြစ်ပါတယ်” လို့ ဆက်ပြောပါတယ်။

တို့ တ စ် မြို့ န ယ် ထဲ နဲ့ သ က် ဆို င် တာ မ ဟု တ် ဘဲ နဲ့

ပြည်သူတွေကို ချစ်ပေးမည့်သူကိုသာ လိုချင်တယ်လို့

က ယား ပြ ည် န ယ်

တစ် နို င် ငံ လုံး နဲ့ သက် ဆို င် တဲ့ ကိ စ္စ ရ ပ် ဖြစ် ပါတယ် ။

တောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။

ရဲ့မြို့နယ်တွေထဲမှာ ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျဆုံးမြို့နယ်ပဲဖြ

ဒါကတော့ ဘာလည်း ဆိရ
ု င် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိတ
ု ဲ့ ကိစရ
္စ ပ်

ရှား တော မြို့ န ယ် ဟာ

ရှားတောမြို့နယ်ထဲက ဦးတော်ရယ်က “၂၀၁၅
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ငြိမ်းချမ်းပါစေ ပြည်မြန်မာရေ
--------------------------ငါတစ်လူထင်

သူတစ်မင်း ယောင် . . . . .

အတ္တတွေလောင်

အလံတွေ ထောင် . . . . .

ခေတ်ပျက်ကို ဆောင် စိတ်ဓာတ်တွေ ပြောင် . . . . .
သူ့တွက်ငါ မကြည့်
နထင် သွေးထင်
မလို စိတ်ထား
ပညာမဲ့ က

ငါသာ ဓိပတိ

မိုးလေ မမြင်
အောက်ကျ စေသား . . . . .

ကြုံမည် ဒုက္ခ

ပူလောင် ဒေါသ သွေးမျက်ရည် ခ
ရောင်နီဘယ်မျှ လင်းမည် နိစ္စ . . . . .
မျှော်ရပါမည် တို့မြန်မာပြည်
ကျည်ဆံတွေ ပြုန်း ပန်းတွေသီကုံး
တွဲလက်စုံညီ ငြိမ်းချမ်းနိုင် သည်
ရောင်နီ သည်ထက် လင်းမည်ရှေ့ ဆက် . . . . .
လူလိုလူသိ ပြည့်စုံသူမရှိ
လူချင်းတွေ့ဆုံ စစ်မက် ကင်းဇုံ
ကိုယ်ချင်းစာတရား လက်ဆွဲကိုင်ထား
ရောင်နီ ထွန်းလင်း တည်တံစေရင်း
မြန်မာပြည်ကြီး ငြိမ်းချမ်းစေပြီး . . . . .
LAYPYAYMOE
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ငွေကြောင်းလဲ နာမည်ဂုဏ်သတင်းနမ့်ကြတတ်သည်။

ရာဇာဖွား
=====

မိမိသတိထားရမည်က အိမ်ထောင်ရေးပါ။ သနားလို့အားနာလို့ မယူမိစေနဲ့။ လွယ်လွယ်ဆုံးဖြတ်ပြီး
အိမ်ထောင်မပြုသင့်ပေ။ အိမ်ထောင်ရေးကံညံ့လွယ်သည်။
မိ မိ ချစ် မြတ် နိုး ရင် တောင် သူ့ အကြောင်း သေချာလေ့ လာပြီး မှ ယူ သ င့် သ ည် ။ မိ ဘ လူ ကြီး တွေကပါ

"ရာဇာ၌ဖွား မာန်တတ်ကြွ လွတ်ငြား ကပ်သုံးပါး"

သဘောတူသည့်အိမ်ထောင်ဘက်ဆို အလွန်ကောင်းသည်။

အလင်္ကာအရ ရာဇာဆိုသည်မှာ မင်းမျ ိုးမင်းနွယ် မင်းရှင်ဘုရင်ကို ယူဆသည်။

မိမသ
ိ ည် ဒုကက
္ခ ပ
ို ဲ ဖြစ်ဖြစ် သုခကိပ
ု ဖဲ ြစ်ဖြစ် မည်သူ့ကမ
ို ထ
ှ တ
ု ဖေ
် ာ်မပြောတတ်ပါ။ သူများကိဒ
ု က
ု မ
္ခ ပေးပါ၊

ရာဇာဖွားတွေ့ ထက်မြက်မည်။ အကြီးအကဲ နေရာတာဝန်ရတတ်ကြသည်။
မ င်း မှုး ထ မ်း ၊ စ စ် ရေး ရာ ၊ အ စိုး ရ ဝ န်း ထ မ်း ၊ လု ပ် င န်း ရှ င် နေ အ ကြီး အ ကဲ အ စိုး အ လု ပ်
အကျ ိုးပေးအောင်မြင်မှုရတတ်သည်။

ပြဿ နာတွေကို မိ မိ တ စ် ယောက် ထဲ သာ ခါးစည်း ခံ လို သ ည် ၊ ၊ ရာဇာဖွားက မင်း တောဘု ရ င် ဖြစ် ပြိး
မိန်မလက်ထဲကျတော့ ကြွက် ဖြစ်လေ့များသည်။
ဒါကြောင့်လဲ မိမိကိုကြည့်ရုံနှင့် ပျော်နေလား စိတ်ဆင်းရဲနေလား မခန့်မှန်းနိုင်ကြပါ။ မိန်းမတွေနဲ့

လက်မှုပညာ တတ်ကျွမ်းသည်။ ကပ်ကြီးသုံးပါး ကျော်လွှားနိုင်သူဖြစ်မည်။
လူ ချ စ် လူ ခ င် ပေါ ၍ စိ တ် ထား မြ င့် မြ တ် ၊ အ ကြံ အ စ ည် အော င် မြ င် ခြ င်း နှ င့် ကြီး မား သော
အကြံအစည်းတွေးတောတတ်ကြသည့်က ရာဇာဖွား သဘောတရားသာဖြစ်သည်။

ပက်သက်ပြီးအကူအညီတွေရနိုင်သည်၊ စပ်တူရှယ်ယာ လွန်စွာအကျ ိုးပေးသည်၊၊
ရာဇာဖွားတွေ့က မိန်းမတစ်ဦးကြောင်းလဲ ဘဝအတာအဆီးများ ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချ နိုင်တာမျ ိူ း
မိန်းကလေ အဖျက်အစီးကြောင်း မိမိဂုဏ်သိက္ခာများ ရာထူးများ ပျက်စီးကြတာများသည်။

ရာဇာဖွားက ကိုယ်ထူးချွန် မဟုတ်မခံစိတ်ရှိသည်၊ အခြွေအရံအသင်းအပင်ရှိမည်။
များသောအာဖြင့် ကောင်းသော စည်းစိမ် ခံစာရတတ်ပြိး မိဘတိမ
ု့ ှာ မင်းမှုထမ်းဖြစ်လျှင် တိုးတတ်ခြင်း၊
အကြဲအကဲဖြစ်ခြင်းနှင့် နာမည်ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇော်ခြင်းတို့ဖြစ်ကြသည်။

မင်း မှုး ထမ်း ၊ စစ် ရေးရာ၊ အစိုး ရဝန်း ထမ်း ၊ လု ပ် င န်း ရှ င် နေ အကြီး အကဲ အစိုး အလု ပ် အကျ ိူ း
ပေးအောင်မြင်မှုရတတ်သည်။
များသောအာဖြင့် ကောင်းသော စည်းစိမ် ခံစာရတတ်ပြိး မိဘတို့မှာ မင်းမှုထမ်းဖြစ်လျှင် တိုးတတ်ခြင်း၊
အကြဲအကဲဖြစ်ခြင်းနှင့် နာမည်ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇော်ခြင်းတို့ဖြစ်ကြသည်

aA'ifESifh vuQ%m jA[R%m&dk;&m q&m}uD; OD;ausmf.om;

ရာဇာဖွား အသိစိပ်ဟောကိန်း
*********************

q&maemfawmf

ဆ င်း ရဲ တဲ့ မိ ဘ က ပေါ က် ဖွား ပါ စေ လူ နေ ခြုံ ကြား စိ တ် နေ ဘုံ ဖျား စိ တ် မျ ိုး ရှိ သ ည် ။
မတရားမှုများကိုလက်မခံတတ်ကြပါ။

oif.vdkvm;csufudk wdusrSefuefpGm a[may;onf// ZmwmrsdK;pHk zGJ@ay;onf//
awmifuGJapwDqdkifcef; trSwf(14)/ oD&dr*Fvmawmifawmf/ vGdKifaumf+rdK@//

ရာဇာဖွားတွေ့ ထက်မြက်မည်။ အကြီးအကဲ နေရာတာဝန်ရတတ်ကြသည်။
ရာဇာဖွားက ကိုယ်ထူးချွန် မဟုတ်မခံစိတ်ရှိသည်၊ အခြွေအရံအသင်းအပင်ရှိမည်။

zkef; - 09 777 773 529

ရာ ဇာ ဖွား တွေ့ က သူ များ တွေ ကို လဲ အား ရှိ စေ မ ည့် စ ကား တွေ နဲ့ အ မြဲ အား ပေး တ တ် သ ည် ။
ပင်ကို ယ်သ ဘာ ဝအ ရ ရိုး သားသ ည်၊တ ည်ကြ ည် ခ က်တ ည်တ ည်နေ တ တ် လူ ကြီး ဆ န် ကြ သ ည် ။
သို့သော်ပျင်းရိတတ်သည်။
ရာဇာဖွားသည့် လုပ်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားပြီး အချ ိန်ဆွဲနေတတ်သည်။ တော်တော်နဲ့ မစဖြစ်ပေ။
လုပ်ပြီဆိုရင်လဲ နေ့မအိပ် ညမအိပ်လုပ်နိုင်တဲ့သူပါပဲ။
အလွန်ပင်ပန်းခံနိုင်သည်။ ထိုသိုအပင်ပန်း ခံသည့်အလုပ်တွေကလဲ မိမိစိတ်ပျော်မဲ့အလုပ်တွေသာ
ရွေးလုပ်တတ်ကြသည်။
စိ တ် ချမ်း သာမှု ကို အလွ န် မြတ် နိုး အလေးထားသည် ။ စထားပြီး လု ပ် င န်း အဆုံး မသတ် ဖြစ် တဲ့
အလုပ်တွေလဲ မိမိဆီမှာ အများကြီးရှိတတ်ကြသည်။
မိမိသည် စိတ်ညစ်တာ စိတ်ရှုပ်တာမခံနိုင်ပါ။ မိမိသည်အားနာတတ်သည်။ အားနာလွန်းတာက
မိမိအတွက်မကောင်းပါ။ မိမိသည် အားနည်းချက်များစွာရှိနေတတ်သည်။
ရာဇာဖွားက စိ တ် ထားကောင်း သည် ။ စေတနာကောင်း သည် ။ သနားငဲ့ ညှာ စိ တ် ကြီး မားသည် ။
သူများတွေကို အမြဲတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်အားပေးတတ်ကြသည်။
ပေါ့ဆပြီး ပြီးစလွယ်လုပ်မည်၊ တစ်ခုခု လုပ်နေရင်း နောက်အသစ်တစ်ခုကိုစိတ်ပါသွားတတ်သည်။
စိတ်မငြိမ်။ အယူသည်းသည်။
ဇီဇာကြောင်တတ်သည်။အငြင်းအခုနသ
် န်သည်။ မိမသ
ိ ည် သူများတွေအတွက် အလွနလ
် ယ
ွ က
် သေ
ူ
ာ
အလုပ်တွေကမိမိအတွက်ခက်ခဲနေတတ်သလို သူများတွေ မလုပ်နိုင်သော လက်လျှော့ထားသော အလုပ်
တွေကိုလဲမိမိကအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိကြသည်။
ရာဇာတွေ့ရဲ့ အသိဉာဏ်တွေးခေါ်မှုကောင်း အကြံအစည် အရမ်းများသည်။ လျ ိုူ ဝှကတ
် တ်ကြသည်။
ပေါက်ကြားဖို့မလွယ်ကူးပါ။
မိမသ
ိ ည် ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေလိသ
ု ည်။ ကာယဝိဝေက စိတဝ
္တ ဝေ
ိ က ဖြစ်သော နေရာမှာနေလိသ
ု ည်။

သင်တန်းပုံစ7ံများ

တစ်ယောက်ထဲလဲနေတတ်သည်။
လူ ချ စ် လူ ခ င် ပေါ ၍ စိ တ် ထား မြ င့် မြ တ် ၊ အ ကြံ အ စ ည် အော င် မြ င် ခြ င်း နှ င့် ကြီး မား သော
အကြံအစည်းတွေးတောတတ်ကြသည့်က ရာဇာဖွား သဘောတရားသာဖြစ်သည်။
သိသေ
ု့
ည် အဖော်အပေါင်းအသင်းမမက်ပေ။ ဘဝင်မမြင့တ
် တ်ပေမဲ့ အလွနမ
် ာနကြီးသည်။ ပညာမာန
အလုပ်မာနရှိသည်။
သူ များဆီ က တစ် ပြားသားမှ အ လကားမလို ချင် သ လို ကို ယ် က လဲ တစ် ပြားသားမှ မ ပေးချင် ပါ။
မိမိအားနှိမ့်ချဆက်ဆံထားသူအား မမေ့တတ်။
အခါအခွင့်ကြုံရင် ပြန်ကလဲ့စားခြေဖို့ စောင့်နေတတ်သည်။ ရာဇာဖွားက ကံအလွန်ကောင်းသည်

၁ ။ အင်္ဂလိပ်စာ ရေး ၊ ဖတ် ၊ ပြော၊ ကြားအဆင့် (၁) မှ(၄) အထိ (၄)လပြတ်ပို့ချချက်။
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ယူ လို သူ များ၊ ရာထူး တိုး နှ င့် လု ပ် င န်း ဝင် ခွ င့် စာမေးပွဲ များအတွ က် အင်္ဂ လိ ပ် စာစွ မ်း ရည် ကို အဆင့် လို က်
တစ်ဦးချင်း၊ ပို့ချချက်များ ၊
၄။ အင်္ဂလိပ်မှမြန်မာ ၊ မြန်မာမှအင်္ဂလိပ်သို့ ဘာသာပြန်ပေးသည်။

မဟုတ် သော်လဲ ရည်မှန်းချက်ထားပြီးကြိုးစားတဲ့အတွက် အောင်မြင်လိမ့်မည်။
ရည်မန
ှ ်းချက်မရှတ
ိ ဲ့ ရာဇဖွားတွေအတွက် အနာဂတ်မကောင်းနိင
ု ။် မိမသ
ိ ည် သမိင
ု ်းကိစ
ု တ
ိ ဝ
် င်စားသည်။

**** မိမိလိုရာ အဆင့်ထိ တာဝန်ယူအတတ်သင်ပေးသည်။

သူ ရဲ ကော င်း များ လူ စွ မ်း ကော င်း များ အား ကျ တ တ် ပြီး သူ တို့ လို ဖြ စ် ချ င် စိ တ် ရှိ မ ည် ၊
ဂမ္ဘီရပစ္စည်းတွေစိတ်ဝင်စားသည်၊
ရာဇာဖွားသည့် ရှေးရိုး ဆန် သ ည် ။ ရိုး ရာဓလေ့ ထုံး စံ ကို လို က် နာကျင့် သုံး သည် ။ အမျ ိုးဘာသာ
သာသနာကို ချစ်မြတ်နိုးသည်။
မိမိသည် ထူးဆန်းသော ဂမ္ဘီရနှင့်နွယ်သော ကိစ္စများ ကိုလေ့လာလိုက်စားလိုသည်။ ငွေကြေးကို
စည်းနှင့်ကမ်းနှင့်သုံးသည်။ နှမြောတတ်သည်။
ဒါပေမဲ့ မိ မိ လို ချင် တဲ့ ပ စ္စ ည်း ဆို ရ င် မတန် တ ဆနှ င့် ရောင်း လဲ ဝယ် သ ည် ။ မနှ မြောတော့ ပေ ။
ဘဝတစ်ဝက်လောက်ထိ ငွေစုဆောင်းလို့မရတတ်ပေ။ စုလိုက်ကုန်လိုက်ဖြစ်နေ မည်။
ငွေနှင့်အလွန်နီးသော ဇာတာပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာလောဘကြီးပေမဲ့ လက်တွေ့မှာ ရသမျှနှင့်ရောင်ရဲ
လွယ်သည်။
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ကယား(ကရင်န)ီ ပြည်နယ်၊ ဘော်လခဲခရိင
ု ၊် ရွာသစ်မြို့မှာ နေထိင
ု တ
် ဲ့

ရဲ့ အတွင်းရေးမှူး (၂) ဒယ်နီယယ်က ပြောပါတယ်။

၁၉၆၃ ခု နှ စ် မှာ ဗို လ် ချုပ် နေ ဝင်း ဦးဆောင် တဲ့ တော် လှ န် ရေးကောင် စီ နဲ့

အသက် ၆၀ အရွ ယ် ဦးတိုး အောင် တစ် ယောက် ပဋိ ပ က္ခ ဖြစ် ပွားခဲ့ တဲ့

“အရင်အစိုးရကတော့ သူဒီငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အပေါ်မှာ တစိုက်

တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ ပေ မယ့် မအောင် မြင် ခဲ့ ပါဘူး ။ ဒု တိ ယ အကြိ မ် အ ဖြစ်

ကာလအတွင်း မြန်မာ့တပ် မတော်က ဆွဲခေါ်လို့ ၁၂ နှစ်လုံးလုံး တစ်လကို

မတ်မတ် ပိုလုပ်တယ်လို့ ကျနော်တို့ ခံစားရ တယ် ။ ဒီ NLD အစိုးရ လက်

၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၁) ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်

သုံး၊ လေးခါ ပေါ်တာထမ်းခဲ့ရသူပါ။

ထက်မှာကတော့ နည်းနည်းအားလျော့တာပေါ့လေ။ ကျနော်တို့ အပေါ် မှာ၊

ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စန
ီ ဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စရေ
ဲ းသဘော တူညခ
ီ ျက်ရရှခ
ိ ပေ
ဲ့ မယ်

ဒီငြိမ်း ချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အပေါ်မှာ သူအားနည်းနည်းလျော့တယ်။”

(၃) လသာ တည် မြဲ ခဲ့ ပြီး တို က် ပွဲ ပြ န် လ ည် ဖြစ် ပွားခဲ့ ပြီး တော့ ၂၀၀၇

အခုဆိုရင် တိုက်ပွဲသံတွေ သေနတ်သံတွေမကြားရတော့လို့ သူနား
နေရတာဆိုရင် ၁၅ နှစ်လောက်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။
“ပြန် ကောင်း ကောင်း မွ န် မွ န် နားနေရတာဆို ရ င် တော့ ၁၅ နှ စ်
လောက်ပဲ ရှသေ
ိ
းတယ်။ အသက် ၆၀ ထဲမှာ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက၊ မွေးလာ

ဒါပေမယ့် လက် မှ တ် ထိုး ပြီး ထားတဲ့ အဖွဲ့ တွေကို တော့ ပင် လုံ

ခုနစ
ှ အ
် ထိ အကြိမက် ြိမပြ
် န်လည်တွေ့ဆုည
ံ န
ှိ င
ှို ်းခဲပေ
့ မယ့် မအောင်မြင်ခပ
ဲ့ ါ။

ညီ လာခံ ကို အတင်း ဆွဲ သွားတဲ့ အနေအထားမျ ိုးမှာ ရှိ တ ယ် လို့ သူ က

နောက်ဆုံးအကြိမ် တတိယအကြိမ်ကတော့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကစပြီး လက်ရှိ

ဆိုပါတယ်။

အချ ိန်ထိ သွားနေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ပါပဲ။

ကတည်းကပဲ ဒုက္ခခံ ထွက်ပြေးလိုက် တောထဲ၊ ချုံထဲ၊ ဂူထဲ အဲ့လိုမျ ိုးပေါ့”

ကရင်နအ
ီ မျ ိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီအနေနဲ့ ခုလို ပြည်နယ်အဆင့၊်

“လက် ရှိ NCA ပေါ့ ။ အပစ် အ ခတ် ရ ပ် စဲ ရေး အောင် မြင် ဖို့ ဟာ

အရင်ကလို ပြေးလွှားပုန်းနေရတဲဘ
့ ဝမရှတေ
ိ
ာ့တဲအ
့ တွက် အခုချ ိန်

ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွေမှာ သဘောတူ ညီမှုရထားပေမယ့် NLD အစိုးရ

ကျနော်တို့ ကရင်နီပြည်ဆိုတဲ့ ကယားပြည်နယ်မှာ ရှိတဲ့ လက်နက်ကိုင်

လက်ထက်မှာ ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ပြဿနာ၊

အဖွဲ့ အစည်း တွေက ဒီ KNPP ကို ဝို င်း ဝန်း ၊ ဝန်း ရံ ၊ ကူ ညီ ၊ အကြံ ပေး၊

မြေ ယာ သိ မ်း ဆ ည်း မှု ပြ ဿ နာ နဲ့ ပွ င့် လ င်း မြ င် သာ မှု အား န ည်း တဲ့

ဉာဏ်ပေး။ နောက် ထိုနည်းတူ ပြည်သူနဲ့ လက်တွဲ အကြံပေး၊ အကြံယူ

အကြီး စားသတ္တု သန့် စင် စ က် ရုံ လို ကိ စ္စ ရ ပ် မျ ိုး တွေလည်း ဖြစ် ပွား

ပြီးမှ လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆို ပိုမို လျင်မြန်ထိရောက်တယ်။” လို့ တိုင်းရင်း

ပြန်ပါတယ်။

သားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကရင်နီအမျ ိုးသားငြိမ်းချမ်း

က သူ့အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးရနေပြီလို့ ခံစားနေရသူပါ။
အရင် လို စစ် ပွဲ တွေပြ န် မ ဖြစ် ဖို့ မျှော် လ င့် ပြီး နောင် လာမယ့် မျ ိုး
ဆက်တွေလည်း သူ့လိုမျ ိုး မခံစားစေချင်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
တို င်း ရင်း သားဒေသတွေမှာ ဒီ လို မ ငြိ မ်း ချမ်း မှု တွေ ကို ငြိ မ်း သတ်

ရေးနှ င့် ဖွံ့ ဖြိုးရေးပါတီ (KNPDP)ရဲ့ ဗဟို ကော် မ တီ ဝ င် ဦးမို င် က ယ် က

နိင
ု ဖ
် အ
ို့ တွက် ယခင်သမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့က

ဒီ နေ ရာမှာ အကြောင်း တို က် ဆို င် လို့ နှို င်း ယှ ဉ် မှု ပြုရမယ် ဆို ရ င်

၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကို ငြိမ်းချမ်း

ကယားပြည် န ယ် ဝန် ကြီး ချုပ် ဟောင်း နှ စ် ဦးရဲ့ လု ပ် ဆောင် ချက် တွေ ကို

ရေး ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။

ပြန် ပြီး လေ့ လာသုံး သပ် ကြည့် စေ ချင် ပါတယ် ။ ယခင် အ စိုး ရလက် ထ က်

KNPP အနေနဲ့ (၄) ကြိမ်အထိ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ ၂၁ ရာစု ပင်လုံ

အဲဒီ ကမ်းလှမ်းချက်ကြောင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်နဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းမှာ

ပြည် န ယ် ဝန် ကြီး ချုပ် ဦးခင် မောင် ဦး (ခ) ဘူး ရယ် တာဝန် ယူ ခဲ့ စ ဉ် က

ညီ လာခံ တွေ အနက် ပထမအကြိ မ် နဲ့ တတိ ယ အကြိ မ် တွေ မှာ ပဲ ပါဝင်

ကရင် နီ အ မျ ိုးသားတိုး တက် ရေးပါတီ (KNPP) က ပြည် န ယ် အ ဆင့် နဲ့

KNPP နဲ့ ပြည် န ယ် အ စိုး ရအဖွဲ့ တို့ (၃) လတစ် ကြိ မ် ဆို တာမျ ိုး ပုံ မှ န်

တက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

ပြည် ထောင် စု အ ဆင့် တွေ မှာ နှ စ် ဘ က် အ ကြား အပစ် အ ခတ် ရ ပ် စဲ ရေး

တွေ့ ဆုံ ညှိ နှို င်း နို င် ခဲ့ ပြီး တော့ အ ရ ပ် ဘ က် အ ဖွဲ့ အ စ ည်း တွေ နဲ့ လ ည်း

၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပအ
ွဲ ပြီးမှာ တက်လာမယ့် အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ

သဘော တူညီချက် (Bilateral Ceasefire Agreement) ကို သဘောတူ

တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့

ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို အကောင် အထည်ဖော်တနေ
ဲ့ ရာမှာ ပိမ
ု ထ
ို ရေ
ိ ာက်တဲ့

လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။

နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေက သုံးသပ်ကြပါတယ်။

ပုစ
ံ န
ံ ဲ့သွားဖိလ
ု့ တ
ို ယ်လို့ ကယား(ကရင်န)ီ ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ် စဉ်ကို

ပြောပါတယ်။

လေ့လာစောင့်ကြည့်တဲ့ ကိုကျော်ထင်အောင်က သုံးသပ်ပါတယ်။

ဒီ အ ခြေအနေတွေကို ကြည့် မ ယ် ဆို ရ င် ကရင် နီ အ မျ ိုးသားတိုး

တစ်ဖက်မှာ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှို တာဝန်ယူ

တက် ရေးပါတီ ( KNPP) အနေနဲ့ ငြိ မ်း ချမ်း ရေး လမ်း ကြောင်း ပေါ်ကို

ခဲတ
့ က
ဲ့ ာလကို ကြည့မ
် ယ်ဆရ
ို င် KNPP နဲ့ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့တို့ ပုမ
ံ န
ှ တွေ
်
့

“ ငြိ မ်း ချ မ်း ရေး ဆို င် ရာ အ ရ လေ့ လာ သိ ရှိ ထား တဲ့ သူ မျ ိုး တွေ

တက်လှမ်းလာခဲ့ပြီဆိုပေမယ့် ယခုချ ိန်ထိ တရားမဝင်အသင်းအဖွဲ့အဖြစ်

ဆုည
ံ န
ှိ င
ှို ်းတာမျ ိုးတွေ အားနည်းသွားပြီးတဲအ
့ ပြင် ဗိလ
ု ခ
် ျုပ်ကြေးရုပပြ
် ဿနာ

ပါဝင်မယ် ဆိုရင် ပိုမိုပြီးတော့မှကို တိုင်းရင်းသားလက် နက်ကိုင် KNPP

သတ်မှတ်ခံနေရဆဲပါပဲ။

ပေါ်ပေါက်တာမျ ိုးနဲ့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ ကို တားဆီးပိတတ
် ာမျ ိုး ၊

နဲ့ ပိုမိုအားကောင်းလာလိမ့်မယ်ပေါ့။ တကယ်တမ်းကတော့ ပါးစပ်ကပဲ

ပြည်နယ်အဆင့် ပစ်ခတ်ရပ်စရေ
ဲ းစာချုပ်ပါ သဘောတူညခ
ီ ျက်တွေကို လေး

ပြည်သူ့ အစိုးရတို့၊ လူထုရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတို့ ပြောနေပြီးတော့ တကယ့်

စားလိုက်နာခြင်းမရှိတာမျ ိုးတွေ တွေ့နေရပါတယ်။

အရေးကြီး တဲ့ ကိ စ္စ ရ ပ် တွေ မှာ ကျတော့ တပ် မ တော် အငြိ မ်း စားတို့ ကို ပဲ

“စစ်အစိုးရလက်ထက်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ တရားမဝင်အသင်း
ဆိုတာမျ ိုးကို ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအချ ိန်အထိ
ကိုတော့ ဒီအစိုးရကရော၊ တပ်မတော်ကရော ထုတ်ပြန်ကြေညာလာတာ

လက် ရှိ ပြည် န ယ် အ စိုး ရအဖွဲ့ က ပြည် န ယ် အ ဆင့် ငြိ မ်း ချမ်း

မရှသေ
ိ
း ပါဘူးခင်ဗျ။”လို့ ကယား(ကရင်န)ီ ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို

ရေးဖြစ်စဉ်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာမှာ အားနည်းတဲ့အပေါ်

လေ့လာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ ကိုကျော်ထင် အောင်က ဆိုပါတယ်။

လွို င် ကော် မဲ ဆ န္ဒ န ယ် ၊ ပြည် သူ့ လွှ တ် တော် ကို ယ် စားလှ ယ် ဒေါက် တာ

တနိင
ု င
် လ
ံ ုံးအပစ်အခတ်ရပ်စရေ
ဲ းသဘောတူညခ
ီ ျက် (Nationwide

ခင်စည်သူက ခုလို သုံးသပ်ပြပါတယ်။

တာဝန်ပေးနေမယ်ဆိုရင် ဒါသည် ဘယ်လိုမှကို ပြည်နယ်အတွက် ပိုမို
အားကောင်းတဲ့ အရွှေ့တစ်ခုကို ဖော်ဆောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။”
၂၀၁၃ ခုနှစ် သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ရေဒီယိုမိန့်ခွန်းမှာဆိုရင်
ငြိ မ်း ချမ်း ရေးလု ပ် င န်း စဉ် မှာ အဆင့် ( ၃)ဆင့် ပါဝင် တာကို မြင် တွေ့ရမှာ

Ceasefire Agreement – NCA) မှာ KNPP အပါအဝင် အခြားသော တိုင်း

“ကတိ ပေးထားပြီ ဆို ရ င် လု ပ် ကို လု ပ် ရ မယ် ။ ကတိ ပေးထားပြီ

ဖြစ် ပါတယ် ။ ပထမ အဆင့် အ နေနဲ့ တနို င် ငံ လုံး ပစ် ခ တ် တို က် ခို က် မှု

ရင်းသားလက်နက်ကင
ို အ
် ဖွဲ့အစည်းတွေ အတော်များများလည်း လက်မတ
ှ ်

လုပပ
် င
ို ခ
် င
ွ ပေ
့် းထားတာကို အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်စေ၊ အကြောင်းကြောင့်

ရပ်စရေ
ဲ းစာချုပ်(NCA)လက်မတ
ှ ရေ
် းထိုးရန်ဖြစ်ပြီး ဒုတယ
ိ အဆင့မ
် ှာတော့

မထိုးသေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။

ဒီကြားထဲမှာဖြစ်လာရင် ဥပမာ ကျမတို့ မိသားစုလိုပေါ့။ သားကြီးကိုတော့

နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာမှုဘောင်(FPD)ရေး ဆွဲရန်နဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့

တာဝန်ပေး လိုက်တယ်။ သားကြီးက ကမောက်ကမဖြစ်နေတယ်၊ ပေး

ပြည်ထောင်စုအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ (NPD)၊ ပြည်ထောင်စုညီလာခံ

မလုပ်သေးဘူး။ ထားလိုက်ပါအုံး ပုံမျ ိုးလည်း ဖြစ်တတ် တာပေါ့နော်။”

(UC) ကျင်းပရန်တို့ ပါဝင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။

ခုလို နှစ်ဖက်အပြန်အလှန် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဖြစ်လာဖို့ လုပ်
ဆောင် တာဟာ ဆယ် စု နှ စ် တ စ် ခု အ တွ င်း မှာ ဖြစ် ပြီး တော့ အစိုး ရသက်
တမ်းနှစ်ဆက်က တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခုလို

သက်ဆိုးရှညနေ
် တဲ့ ပြည်တင
ွ ်းပဋိပက္ခတွေကို အဆုံးသတ်ဖအ
ို့ တွက်

ဒါပေမယ့် လ ည်း လတ် တ လော ကျင်း ပပြီး စီး သွားတဲ့ ၂၁ ရာစု

ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင် တဲ့နေရာမှာ ယခင်ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်

ကရင်နအ
ီ မျ ိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘော

ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကနေ ပြည်ထောင်စုသ ဘောတူစာချုပ်ကို တိုင်းရ

ဖွံ့ ဖြိုးရေးပါတီ (USDP) အစိုး ရ တာဝန် ယူ တဲ့ ကာလနဲ့ အမျ ိုးသား

တူညမ
ီ ရ
ှု ရှဖ
ိ အ
ို့ တွက် ခဲရာခဲဆစ်ကြိုး ပမ်းခဲတ
့ ာကို သမိင
ု ်းမှတတ
် မ်းတွေကို

င်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချ ို့နဲ့ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပေမယ့် ပြည်တွင်း

ဒီမက
ို ရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) အစိုးရ တာဝန်ယတ
ူ က
ဲ့ ာလ အပိင
ု ်းအခြားတွေမှာ

ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။

ပဋိပက္ခမှာ အဓိက ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်

ကွာခြားချက်တွေ ရှတ
ိ ယ်လို့ ကရင်နအ
ီ မျ ိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP)

ဒီ ဖြစ် စ ဉ် တွေ ကို ကြည့် လို က် တဲ့ အ ခါမှာ ပထမအကြိ မ် အ နေနဲ့

အဖွဲ့အစည်းအများစုက ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထားခြင်း မရှိပါဘူး။
N C A မှာ ပါ ဝ င် လ က် မှ တ် မ ထိုး သေး တဲ့ က ရ င် နီ အ မျ ိုး သား
တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP)ရဲ့ အတွင်းရေးမှူး (၂) ဒယ်နီယယ်က ခုလို
သုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။
“ ကျ နော် တို့ မျှော် လ င့် ထား သ လော က် က တော့ ဖြ စ် မ လာ
နို င် သေးဘူး ။ ဒီ အ စိုး ရလက် ထ က် မှာ ပေါ့ နော် ။ လာမယ့် ငြိ မ်း ချမ်း ရေး
အခန်း ကဏ္ဍက တစ် က ယ် စေ တနာရှိ မ ယ့် လူ လို တ ယ် ။ တကယ် စိ တ် ပါ
ဝင်စားပြီးတော့မှ အလျော့အ တင်းတွေ ညှိနှိုင်းနိုင်မယ့် လူက လိုတယ်။
အဲ့လိုမျ ိုးဖြစ်မှသာလျှင် ကျနော်တို့ ပြေလည်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။”
တို က် ပွဲ တွေ ကြုံ ခဲ့ ဖူး တဲ့ ရွာ သစ် မြို့က ဦးတိုး အောင် က တို က် ပွဲ
သံမကြားတော့ရင် ငြိမ်းချမ်းပြီလို့တော့ ယူဆထားပါတယ်။
“စစ်တပ်နဲ့ အဲဒီ သူပုန်နဲ့ မပစ်ပြီဆိုရင်တော့ အဲ့ဒါငြိမ်းချမ်းရေး
ရပြီဆိုရင် လွတ်လပ်ပြီလေ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နေရာ သွားလို့ ရပြီ မဟုတ်
လား” လို့ ဦးတိုးအောင်က သူရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ် ယူဆချက်ကို ပြော
သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး (NCA) လက်မှတ်ရေး
မထိုး ထားသေးတဲ့ ပြည် န ယ် ဖြစ် ပေ မယ့် လ ည်း တခြား (NCA) လက် မှ
တ်ထိုးထားတဲ့ပြည်နယ်တွေလောက်တော့ တိုက်ပွဲသံမကြားရတော့တာ
တော့အမှန်ပါ။ တိုက်ပွဲသံ မကြားပေမယ့်လို့ အထက်ပါ တိုင်းရင်းသားတွေ
အမှန်တကယ်လိုလားနေတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရောက်ဖို့ ပြည်နယ်
အဆင့် နှစ်ဖက်ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တွေကိုတောင် လေးစား
လိက
ု န
် ာမှုမရှဘ
ိ ူးဆိင
ု ရ
် င် သံနတ်သမ
ံ ကြားပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဘယ်လို
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Farmers Without Form-7 Now Can Have Agricultural Loans and Savings
Soe Htike Aung
According to the Agricultural Loans and Savings Law for

of Kayah State.

farmers approved on 12 June 2020, LAW HOME legal Adviser, Kyaw

“In terms of drafting, we collect survey to various townships.

Wunna Aung, said farmers who do not have Form-7 can now get

Besides, we collect their suggestions in case of problems they are

loans and savings.

encountering in their communities. Then, as soon as we get the

"In this law, it said it does not matter whether you have

township recommendations, we clarify them again in the state

Form-7 or not. The matter is just the farmer really needs to be

level and collect their recommendations as well. Only after these

farming. If it is so, the money saver work on his/her farming and

are combined, we approve the Agricultural Loans and Savings

can save when he/she borrows it. If he is going to borrow as soon

Law,” U Yan Naing Shwe said.

as he saves, he can borrow if at least three people guarantee
him," he said.
In the previous Loan and Savings Law, only farmers who

This approved Agricultural Loans and Savings Law is the
only one which approved by the current government based on
the suggestions and discussions raised by the farmers.

have Form-7 can have the opportunity to access loans and sav-

The law agriculturally includes about farmers' loans and

ings whereas farmers who do not have Form-7 cannot have that

savings, seeds, and water resources, soil, customary land tenure,

opportunity.

crop markets and much more.

Kyaw Wunna Aung said when farmers who do not have

Ko Kyaw Wunna Aung keep saying that in term of the loans

Form-7 want to get a loan without guarantees, it can be applied

and savings, they will know how much they should save, and

with the Group Savings and Loan System, which means the

how much they can borrow only after the rules are promulgated.

whole village could continue to borrow together and guarantee
each other.

Kayah State Hluttaw Legislative Committee could enact (2)
drafted laws under the current government and which are Kayah

The law was drafted based on the needs of farmers after

State Development Law and Agricultural Loan and Savings Laws.

frequent discussions between farmers and the government and

During the over four-years term of the Kayah State Hluttaw,

parliament since December 2017, said U Yan Naing Swe, a Chair-

a total of 22 laws have been approved until today.

man of the Legislative Committee, State Hluttaw Representative

All entrants must be in their own expense to receive surveillance quarantine
Kantarawaddy Times
Loikaw Township Administrator U Yan Naing Win said that

It said you will have to pay 2,800 kyats per day for food and

On September 10, eight entrants are being quarantined to

all those entering the state except those abroad must pay their

a total of 39,200 kyats for 14 days from the start of the quarantine

Loikaw Education College, 20 entrants at the Tartana Temple, 10

own expenses during the quarantine period to prevent the spread

period to prevent infection.

entrants at Deemawso Agricultural Science Institute, 2 entrants

of the disease.
"The expatriates have not been able to save money because
of the troubles there, so we have been instructed to support meal

The state government has instructed that the samples be

in Shardaw Gymnasium Hall, and 2 entrants at Mese Gymnasium

taken once again and he or she will have to do another home

Hall, totally 42 laboratory samples have been sent to the Yangon

quarantine for seven days.

National Health Laboratory Center for inspection.

for them. We will continue to provide for them as before. The rest

In the case of COVID-19, disease surveillance is being carried

of the entrants who enter from other region will be supported the

out at foreign entry / exit gates; Inspections are being carried out

meal at 2,800 Kyats cost according to the directive, that is how it

at state entrances and exits, and people who come to the hospital

differs,” said U Yan Naing Win.

for cough are being systematically examined.
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There are 42 patients in Kayah State who are still waiting
for medical results.
To date, Kayah State is the only state free of COVID-19
disease.
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Kayah Candidates Urge to Support only Local Parties
Dway Eh Khu
Kayah candidates have urged the Kayah

become strong without the people. That is why

in line with the party's policy on employment

ethnic people to surround only the local parties

the political turning point in 2020 is so important

opportunities for young people.

in the 2020 election.

that people should vote for our local party."

“I do not have any secret or lie, because I

Khoon Myint Naing, a member of the

There are 7 townships with 34 constituen-

am one with the people. I promise to do my best

Kayah State based Kayan National Party (KNP)

cies in Kayah State, the Kayah State Democratic

for the peace and local governance of my state,”

who will contest in Constituency No. 2 in

Party (KySDP) will contest 30 constituencies and

said Khu Plu Reh, a candidate for the KySDP.

Deemawso Township, said, "It is time for the

the KNP will contest the rest four. The two par-

local party to fight. The local party is important

ties are also allies.

Khu Plu Reh, KySDP candidate, is an active
participant in the peace process in the region.

to the local people. Since it is important, the

If the parties win the election, they said

He said the purpose of contesting as Hlut-

people need to support the party when it needs

they will work to maintain the state peace pro-

taw candidate is also to promote indigenous

to fight hard. It is impossible for a local party to

cess and facilitate peace talks, and will work

literature, culture, and linguistic sectors.

The KySDP will be the party contesting
first time in the 2020 election, while the KNP
contested 14 seats in the 2015 election but did
not win a single seat.
Totally thirteen parties will contest in each
constituency in Kayah State, and there are 272
candidates for the Hluttaw, according to a statement issued by the State Election Commission
on August 30.

A member of Public Accounts Committee advises against requesting for a budget without
a valid reason
budget report of Kayah State.
He said, "Some do not know where

It said that despite the budget request, the

purpose. So, it is usually supposed to show the

location and plots are not clear, when searching

targeted location like we will do it here with

for land plots, the related local officials have

this reason. If there is a good reason to do so, it

weak pre-negotiation with parliamentarians,

should be given. I would like to advise that they

there is no exact plan for the number of em-

should not to ask for a budget unless there is a

ployees living in low-cost housing, it is built in

good reason."

the wrong place, people rarely live in the built

The Ministry of Progress of Border Areas,

houses, and the land was scarce during project

National Races and Development Affairs has

implementation due to lack of land allocation

requested a total of 287 million kyat for 35

plan.

valid reason.

The budget requests should not be made

Colonel Myint Wai, a member of the Tatmadaw State Hluttaw, discussed the report of

Khoon Clai Free

the State Hluttaw Public Accounts Committee
second time - 18th regular session of the Kayah

said Colonel Myint Wai.

they are requesting for a budget, including its

low-cost housing units, but has not found a
U Khin Maung Tun (nickname) Naw Ei, a member of the Public Accounts Committee and State Hluttaw Representative

it aims to build five houses in each township,”

at a meeting of the State Hluttaw.

The State Hluttaw Public Accounts Committee called for a budget cut at the state legislature, but it was re-unanimous because of the
real need for staff housing.
The Ministry of Progress of Border Areas,
National Races and Development Affairs will

"It is not a request for the organizations

build five low-cost housing units in each of the

name) Naw Ei, a member of the Public Accounts

It was said based on the report of the

discussed by the Public Accounts Committee,

seven townships in Kayah State, with five staff

Committee and State Hluttaw Representative,

Public Accounts Committee regarding to the

but to provide housing for teachers working

housing units each.

made his recommendation at the end of the

Budget Law (draft) of 2020-2021 fiscal year

remotely in the state schools in the state, and

without good reason, U Khin Maung Tun (nick-

State Hluttaw.

1,000-Million-Kyat Emergency Fund, Kayah State, Has Not Yet Been Used
Soe Htike Aung
U Maw Maw, Kayah State Minister for

funding for the requirements of schools that

Union Government meeting with the reasons for

been using until now" does not meet with my

Planning and Finance, said that since the

were reopened during the disease prevention

each case. We would like to present that so far,

satisfaction, based on my perspective. If it is

2019-2020 fiscal year, the 1,000-million-kyat

and control under COVID outbreak.

we have received this emergency fund of 1,000

so, it also could be implied that the fund will

emergency fund received from the Union has
not been used up.

"When it comes to emergency funds, all

million kyats in 2019-20, but we have not used

be used only after people die from the disease.

emergencies need to be used. Especially when

it,” said U Maw Maw, Minister of Planning and

What I want to say is the situation has become

Finance of Kayah State.

mandatory to use,” State Hluttaw representative,

“For Kayah State, it has received 10,000

it comes to the COVID issue, we even need to

million kyats in emergency funds from the Union

use more," said U Teh Reh, a Member of the

According to the Union Procedures, it

starting from the 2019-2020 financial year. So,

State Hluttaw for Constituency No. 1 in Hpruso

stated in the table (4) that this emergency

Ko Kyaw Htin Aung, a state affairs ob-

the 1,000 million kyats provided by the Union

Township.

fund is to be used only for undeniable es-

server, said that although emergency funds were

U Teh Reh, said.

has not been used yet,” he responded at the 2nd

U Maw Maw, Kayah State’s Minister of

sential emergencies and for expenditures not

provided annually by the Union in the state and

time, 18th regular session (second day) of the

Planning and Finance said the emergency fund

specified in the budget. In addition, it stated in

divisional budgets, it becomes like the current

Kayah State Hluttaw held on September 2, 2020.

was allocated by the Union in the 2019-20 fis-

sub-section (a) that the decision of the Union

2019-20 was not an emergency fund to be used

U Teh Reh, a Member of the State Hlut-

cal year and still could not use yet due to the

Government on the use of this emergency fund

for natural disasters, but to provide international

procedure of regulations.

must be obtained.

loans to the regions and states in proportion to

taw for Constituency No. 1 in Hpruso Township,
asked to be transparent for the public about how

“The emergency fund could be used only

"If we want to control the disease, I think

the emergency management procedure.

much the emergency fund is receiving annually

when we get permission granted by the Union

we should even spend more than $ 1,000 million

The Union's received International loans,

under the current government and where it is

Ministry Management Committee, and the Re-

on emergency funds. And now, when the disease

such as emergency management, are used for

being used.

gional or State Government. However, we have

returns in the second round, it is imperative that

COVID prevention, control, and protection in

He said that the question was raised due

a procedure for submitting the emergency fund

the state emergency fund be used to control

some states and divisions.

to the State Government's lack of emergency

expenditures under (d) and (e) to the nearest

the disease. Therefore, the answer "it has not
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Peace Experts Should Be Included in the New Form Government
Soe Htike Aung

Ko Kyaw Htin Aung, a state affairs om-

process.

unsatisfactory,” said Khun Myint Naing.

budsman, said the state peace process would

Khun Myint Naing, from the Kayan Na-

Daw Khin Si Thu, a representative of

only be strengthened if peace-conscious people

tional Party (KNP), said that the current NLD

Pyithu Hluttaw, said that participating in the

are included in the next government.

hold monthly talks with the government under
Article-20 of the ceasefire agreement, but failed
to meet monthly.

government has poor cooperation in the nego-

peace process is not just about being a member

This year, only one meeting was held on

"Actually, the peace process would be-

tiation and agreements which have been made

of parliament representing the people, but only

March 3, and no further meetings were held due

come stronger with the ethnic armed KNPP if

since Union Solidarity and Development Party

those who are officially elected by the govern-

to the COVID outbreak.

it includes people who have been trained and

(USDP) government.

ment have the rights to participate in discussion.

Regarding to the condition of state

know well in peace and include in this remain-

"In areas where the agreement with the

“I am a representative of Pyithu Hluttaw.

government's peace implementation process,

ing phase of current government and also in the

KNPP is to be implemented during the NLD era,

In that case, we call it the Union level. So, at the

the Kayah State government, Karenni National

third batch of the new government. Whatever

I would give my analysis that there are due to

Union level, we, the MPs, should hold a meeting

Progressive Party (KNPP) and the National

we say the people's government or the govern-

the differences in the framework, limitations

for peace. They select people to participate in

Reconciliation and Peace Center (NRPC) had

ment elected by the people; in fact, the most

and ideas. In this regard, during the NLD era,

the peace meetings or occasions. We cannot at-

meetings; once on May 6, 2020, once on July

important issues are that if it keeps assigning to

there was no such stronger thing as in-state

tend as we wish. So, I'm not one of them, being

20, 2019, and once on December 9, 2019, totally

only the military or retired military, it would not

consultations, cooperation, and agreements on

selected. That's why I can't go into the details

three times, according to the state government's

be able to make a stronger move for the state,”

the 20 points agreed upon in the state. I assume

of the discussion in the process that is going on

annual work report.

Kyaw Htin Aung said.

the state government itself is far away from the

there," said Dr. Khin Si Thu.

The KNPP has said that the current state

KNPP. That is why I want to consider the role

In 2012, the Karenni National Progressive

government lacks cooperation in the peace

of peace in the state under this government

Party (KNPP) and the government agreed to

No Action Taken by Anti-Corruption Energy Projects Must Be Part
Commission Against Former Kayah of Burma’s Peace Negotiations
Chief Minister
By Khoon Kalai Free/Kantarawaddy Times

By Soe Hteik Aung/Kantarawaddy Times

No legal action has been taken against
former Kayah State Chief Minister, L Phoung
Sho, who was dethroned last month for corruption following an impeachment by a state-level
commission.

was out, and to call back again."
Thae Reh said no-one has answered his
questions.

Discussions about the impact of mega

Arakan Army, KIO/A, Ta'ang National Liberation

energy projects during peace negotiations are

Army, Myanmar National Democratic Alliance

necessary because how and where these proj-

Army, RCSS/SSA, SSPP/SSA and various People's

ects are administered has implications for the

Militia Forces.

Political analyst Ko Kyaw Htin Aung said it

entire peace process, according to the Ethnic

When KNPP signed its bilateral ceasefire

is the commission's duty to investigate cases of

Nationalities Affairs Center (ENAC). ENAC's new

agreement with the government in 2012, part

Thae Reh, a parliamentarian for Hpruso

corruption. "People from across the country are

report, 'Challenging Myanmar's Centralized En-

of the agreement was that the development of

Township, one of several who was part of a

very interested in this case. The Anti-Corruption

ergy Model', said hydro-power and other energy

mega-projects would cease until durable peace

commission that led to the impeachement of the

Commission needs to investigate it. As the

projects are tied to the country's armed struggle.

and rule of law are firmly established.

chief minister, said the Union Anti-Corruption

elected government, NLD also needs to initiate

"Mega-projects are located in the conflict

Khu Oo Reh, KNPP's deputy chair, said in

Commission hasn’t investigated L Phoung Sho.

an investigation."

zones. If these projects continue, armed conflict

the report that civil society organizations and

Thae Reh wondered why the commis-

According to an official NLD statement

is unavoidable," Dr Pannya Mon, ENAC's execu-

Karenni media interviewed residents affected

sion hasn't opened an investigation after the

regarding the matter, it didn't select Kayah State

tive director, said during the report's launch this

by the Ywar Thit Dam within three months of

president of Burma ordered the chief minister

Speaker, Hla Htwe, as its electoral candidate for

Tuesday (September 22). Discussions about who

its ceasefire. "In fact, locals didn't know Ywar

to step down. "Even though we reported it to

the upcoming general election. And he retaliated

controls the land and natural resources must be

Thit Dam was even being planned. They weren’t

the Anti-Corruption Commission, no-one has

by cooperating with several other parliamentar-

included in the Union Peace Conference.

provided any information about the dam project,

responded," he told the Kantarawaddy Times.

ians to impeach L Phaung Sho, who is a member

Kyaw Soe, director of the commission,

of the NLD.

At least 10 hydroelectric dam projects
are located in Kachin Independence Organiza-

so I can confidently say there was zero transparency about its implementation."

told Kantarawaddy Times to ask Thae Reh if he's

Hla Htwe resigned from the NLD on August

tion/Army's (KIO/A) territory. Ywar Thit Dam is

KNPP has not signed the country's Na-

submitted a formal complaint by letter. Until a

6 and is running in the upcoming election as an

located in an area controlled by Karenni National

tionwide Ceasefire Agreement, despite facing

letter arrives, he said he can't discuss the matter.

independent candidate for Shardaw Township.

Progressive Party (KNPP). The Hatgyi Dam is in

pressure to join by the Burma Army and the

But Thae Reh said he's already sent a

L Phaung Sho stands accused of misusing

Karen National Union's territory and Mongton

government.

complaint letter to the commission on Septem-

his power and public funds. He was dismissed

Dam (Ta Sang Dam) is in areas controlled by the

The report said Burma's current energy

ber 8 and wants an investigation opened into

for allegedly depositing money generated by

Restoration Council of Shan State (RCSS/SSA)

management plan is an incendiary for the coun-

the allegations against the former chief minister.

the state's heavy machinery operation into his

and Shan State Progressive Party/Shan State

try's 70 years of civil war. And called for a "new

He said he tried to contact Kyaw Soe by

private bank account. L Phaung Sho was also

Army (SSPP/SSA).

federal union" that would allow "states and

phone several times. "I called the Anti-Corrup-

blamed for not following procedures regarding

In addition, the Shwe Gas pipeline was

regions" to use their own resources to develop

tion Commission yesterday (September 17),

regional development projects. In particular,

built between the coastal area of Rakhine State

energy solutions that are "equitable, faster and

but no-one responded. I called the commission

with land that was leased for Kayah State Day

in Burma and China's Yunnan Province. It passes

cheaper" and "close to their populations."

today (September 18) and was told the director

celebrations.

through areas of the country controlled by
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“Actually, the peace process would become stronger with the ethnic armed KNPP if it includes people who have
been trained and know well in peace and include in this remaining phase of current government and also in the third
batch of the new government. Whatever we say the people's government or the government elected by the people;
in fact, the most important issues are that if it keeps assigning to only the military or retired military, it would not
be able to make a stronger move for the state,” said Kyaw Htin Aung, Kayah (Karenni) State Peace observer.
Soe Htike Aung

freely. We have seen there is more road and bridge construction
done for the public after the 2012 ceasefire period. In terms of
other regional development issues, the CSOs, INGOs, NGOs are
now also able to enter and conduct their activities into the control
areas. As a result, there are a little more of development work done
in our area, and the networking and travelling to the respective
villages also improving. After the ceasefire period of 2012, the
development of the region has improved, as some government
departments have recently added and provided service to some
villages that have not never been reached.
Question: They agreed to meet regularly with the government at the state level. So, what you are talking about is without
civilian representatives, the attendants are just the representatives
from Admin Dpt, and military members, why are these things
happening? How should it be?
Answer: In fact, at least one official from the state government should be involved. However, the Minister of Security and
Border Affairs, who is said to be part of the state government,
has been appointed. In addition, even if there is no other chief
Question: In your observation, you mentioned there are

three years. At the current eight-year agreement, the mines are

minister, there must be a minister. Although the ministers who

violations and disrespect manner occurred during NLD govern-

said to be dead, but we have heard that some mines planted by

were elected as the civilian representatives should be included

ment on bilateral agreements. So, could you tell us what went

the Tatmadaw are still disrupted until 2018. So, if some mines

in the meetings, only most of the ones who have changed their

wrong? What did they violate the terms they signed?

under the towers, some in forest trails, some in the camps are still

uniforms from the military and the secretary of state government,

Answer: Yes, The agreement to suspend large-scale proj-

alive, the livelihoods of our local people would still be shrinking

present in the meeting. So, we heard that it is just the (3) ministers

ects included in the 20 agreements with KNPP on March 1, 2012.

because of the mines. If these issues are truly addressed, our

meeting without civilian. Even now, they are told to meet regularly

In fact, at the Union level of the first agreement signed on June

people will be in a much safer state of mind in order to earn a

once a month, but only once every 3-4 months. Although they met

2012, it said in Agreement No. 6 that the large-scale project like

living in the mountains. At the moment, there is still some concern

once, only a small amount of development in the region could be

the Ywar Thit project must be suspended. In fact, the people, the

about mental security due to the lack of systematic clean-up.

discussed, not just in general, but weak negotiation capability for

public and civil society organizations, Social groups must also

However, since it already lasted for long time, some local people

political and economic development for lasting peace. This is the

be allowed to observe it. It must be displayed in a transparent

are travelling in some limited areas.

lack of peace related knowledge, experience, and accountability

manner. The same issue was added at the Union level for the
second time negotiation. So the government have even allowed

Question: At that time, did they agree in the agreement that
the KNPP should withdraw from the illegal group?

of the members of the state government.
Question: Is it because they have no experience? Or is it
because of the central control? Please share your perspectives.

large-scale projects operated without any notice to the public.

Answer: They didn't. It has not been revoked yet. It included

According to FPIC, it requires the prior informing and asking for

in the claims discussed on March 1, 2012. In order to have really

Answer: Some issues are usually transferred to the NRPC

the consent of local people to build a project. Instead of it, it has

negotiation and real long-lasting peace and action, we need to

union level. But in the real situation, some definitely should par-

been approved by the Myanmar Investment Commission with

abolish the illegal association defined by the junta. But so far,

ticipate; both the civilian elected representatives and a minister

the saying that the state government has no objection to doing

there is no announcement released by either the government or

should be included. In fact, the prime minister is the head of state.

so. That is why this is the first and second time the two sides

the military yet. At the moment, if the KNPP is kept as an illegal

But now that more than four years have passed, he is only once

have agreed on the union level, and it has been violated by the

organization, those who really want to work for peace face a

in a place where he has no power to speak at the union level. In

union government and we are moving towards a situation where

hurdle. This is because Section (17/1-17/2), which deals with illegal

fact, in areas where he has to lead, he has weak responsibility and

there is no real transparency. This should not happen as it has

association, is punishable by up to two years in prison. However,

accountability, ask only other member to attend the meeting, so

been agreed at the union level so far, so we must respect it for

no action has been taken against those who have been working

it is like playing volleyball (transferring case) at the union level.

long-lasting peace.

for peace for eight years. In recognition of working for peace,

It is partly a good idea, but some parts cause bad idea. Because

although there is no lawsuits or legal action, if it is abolished, it

of that, both in the current and the third upcoming new govern-

will be more psychologically strong for those who are working for

ment will only become stronger with the ethnic armed KNPP if

Question: They also agreed to clear land mines. What are
they currently discussing? How is the situation?
Answer: During the current ceasefire period after the two

real peace. Only then will we be able to strengthen the networking.

it includes people who have been trained and well understand

sides have negotiated, it included the agreements to clear the

Otherwise, because it has not been revoked yet, it could lead to

in peace. Actually, the peace process would become stronger

land mines and repatriation of refugees. However, we believe

legal action, which in some cases could lead to a weakening of

with the ethnic armed KNPP if it includes people who have been

that the confidence-building component is still weak. That's why

the peace process in some areas.

trained and know well in peace and include in this remaining

we have not seen either both sides working together or one side

Question: As you said, the cooperation of regional devel-

phase of current government and also in the third batch of the

leading to clear mines. Besides, another issue is they still could

opment between the two groups is at moderate. What is going

new government. Whatever we say the people's government or

not implement the dignified repatriation of our indigenous people

at moderate?

the government elected by the people; in fact, the most impor-

who have fled to refugee camp in 1990s. The ethnic armed groups,

Answer: Yes, in terms of regional development, in the

tant issues are that if it keeps assigning to only the military or

on the other hand, do not last more than two years because their

past, the limited brown or black areas are now well-informed

retired military, it would not be able to make a stronger move

mines are abandoned mines. At most, some mines will last for

and armed, and if it is unarmed in some place, it is able to move

for the state.
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ကယန်း အမျ ိုးသားပါတီ ဟာ ဒေသခံ တို င်း ရင်း သားပါတီ တ ခု ဖြစ် ပြီး ကယားပြည် န ယ် ဒီ မို က ရက် တ စ် ပါတီ နဲ့ မဟာမိ တ် ဖွဲ့ ထားတဲ့ ပါတီ တ ခု ဖြစ် ပါတယ် ။ ရွေး ကောက် ပွဲ မှာ
ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ မဲဆန္ဒနယ် ၃၄ နေရာအနက် ကယန်းအမျ ိုးသားပါတီက ၄ နေရာနဲ့ ကယားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက နေရာ ၃၀ ဝင်ရောက်ယှက်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လာမည့် ရွေးကောက်ပမ
ွဲ ှာ ခွန်းမြင့န
် င
ို က
် ကယန်းအမျ ိုးသားပါတီကနေ ဒီးမော့ဆမြ
ို ို့နယ်. မဲဆန္ဒနယ် အမှတ(် ၂)ပြည်နယ်လတ
ွှ တေ
်
ာ်ကယ
ို စ
် ားလှယအ
် ဖြစ် ဝင်ရောက်ယဉ
ှ ပ် ြိုင်သွားမှာ
ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာခွ န်း မြင့် နို င် က တော့ ကယန်း အမျ ိုးသားပါတီ က နေ ဘာကြောင့် ဒေသခံ တို င်း ရင်း သားပါတီ တွေ ကို မဲ ပေးသင့် သ လဲ ၊ ဘာတွေလု ပ် ဆောင် သွားမလဲ ဆို တာတွေကို
တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
ကျနော်တို့၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကလည်းပဲ ကျနော်တို့နိုဝင်ဘာလ
၈ရက် နေ့ကျရင် ရွေး ကောက် ပွဲ ဖြစ် မြောက် အောင် လု ပ် မ ယ် ဆို တာကို
တော့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေ ကြော်ငြာထားတာရှိတယ်။ ကျနော်
အနေနဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ပဲ ကျနော်တို့ဆုတောင်းလိုတာပေါ့။ ဆိုတော့
ကိုဗစ်ကလည်းပဲ ကျနော်တို့အပေါ်မှာ ကြီးမားတဲ့ မရောက်ပါစေနဲ့လို့တစ်
ပါတည်းဆုတောင်းလိုပါတယ်။
မေး။ ။ Covid ကာလအတွင်း ဘယ်လိုမဲဆွယ်စည်းရုံးသွားမှာလဲ။
ဖြေ။ ကျနော်တပ
ို့ ါတီအနေနဲ့ကတော့ နိင
ု င
် တေ
ံ
ာ်ကနေထုတထ
် ားတဲ၊့
ရွေးကောက်ပွဲကော်မှရှင်ကနေထုတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့အညီ၊
ကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့အညီ ကျနော်တို့
လိက
ု န
် ာဆောင်ရက
ွ ရ
် မှာပဲ ။ ဆိတေ
ု
ာ့ ကျနော်တို့ ထိခက
ို န
် စ်နာမှုမရှအေ
ိ
ာင်
ကျနော် တို့ ကြိုးစားလု ပ် ဆောင် ရ မာပဲ ။ လူ စု လူ ဝေးနဲ့ ကျနော် တို့ စ ည်း ရုံး
ဟောပြောခွင့်မရရင်လည်း ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကို
လည်း ကျနော်တို့စဉ်းစားရမှာပဲ။ ကျနော်တို့ဖြစ်ချင်တာကတော့ ဒါသည်
ရွေးကောက်ပွဲကို သတ်မတ
ှ ်ထားတဲ့အချ ိန်မှာ အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ဂဏ
ု ်
သိက္ခာရှိရှိနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်စေချင်ပါတယ် ဆိုတာကို ပြောလိုတယ်။
မေး။ ။ ရွေးကောက်ပအ
ွဲ တွက် စည်းရုံးရေးဆင်းတဲအ
့ ခါမှာ ကျန်းမာ
ရေးဌာနရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေအပေါ်မှာရော စည်းရုံးရေးဆင်းတဲ့အခါမှာ
မေး။ ။ ဒေသခံတင
ို ်းရင်းသားတွေ ဒေသခံပါတီကို မဲပေးကြဖိအ
ု့ တွက်
ဘယ်လိုတိုက်တွန်းချင်လဲ။

စုအပိုင်းတွေရှိမှာပေါ့။ ဆိုတော့ အနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဒါသည် နှစ်ပိုင်း

စိုးရိမ်မှုရှိလား။

စလုံးကို ဘယ်လလ
ို ပ
ု မ
် လဲဆတ
ို ာ ကျနော်တစ
ို့ ဉ်းစားဖိလ
ု့ တ
ို ာပေါ့။ ကျနော်တို့

ဖြေ။ ။ ကန့် သတ် ချက် တွေတော့ စိုး ရိ မ် ပူ ပ န် မှု ရှိ တာပေါ့ ။ Covid

ဖြေ။ ။၂၀၁၀တော့ ကျနော် တို့ ဒေ သခံ ပါတီ တွေ အလှ ည့် မ ရဘူး ။

ပါတီ အ နေနဲ့ ကလည်း ပဲ ငြိ မ်း ချမ်း ရေးလု ပ် င န်း တွေကို အလေးထား

ကြောင့် ကျန်းမာရေး ဌာနကနေ ကန့်သတ်လာမယ့် ကန့်သတ်ချက် တွေ

၂၀၁၅တု န်း ကတော့ ကျနော် တို့ N LD ကို လုံး ၀ ယုံ ကြည် မျှော် လ င့် ပြီး

လုပဆေ
်
ာင်မယ်ဆတ
ို ဲ့ မူဝါဒလည်း ရှနေ
ိ တဲအ
့ တွကကြေ
်
ာင့မ
် လို့ အဲလ
့ ောက်

အဲ့ တာတွေကလည်း ကျနော် တို့ စိုး ရိ မ် ပူ ပ န် မှု ရှိ ပါတယ် ။ ဒီ စိုး ရိ မ် ပူ ပ န်

တော့ ပုံ အ ပ် ခဲ့ ကြတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျနော် တို့ အ တွ က် အ ဖြေမဟု တ် ဘူး

လိုအပ်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ အနေအထားတွေကို ကျနော်တို့အကောင်

မှုတွေကိတေ
ု
ာ့ ဒီကန့်သတ်ချက်တွေ ဟာလည်းပဲ ကျနော်တသ
ို့ ုံးသပ်ဖတေ
ို့
ာ့

ဆို တာ သုံး သပ် ကြည့် တဲ့ အ ခါမှာ ဒီ အ ချ န
ိ ် မှာ ဘယ် သူ့ ကို မှ အားကိုး လို့

အထည် ဖော်ရမှာတော့ ကျနော်တို့လုပ်ရမှာပဲ။

လိုမှာပေါ့။ ဒါဟာ တကယ် အခြေအနေမှန် တစ်ခုကြောင့် ကန့်သတ်တာ

မရတော့ဘူး။ ကိုယ့်ကို ရုန်းရတော့မယ်၊ ကိုယ့်ကိုရပ်တည်ရတော့မယ်၊

မေး။ ။ အနို င် ရ ရှိ ခဲ့ မ ယ် ဆို ရ င် ငြိ မ်း ချမ်း ရေးနဲ့ ပတ် သ က် ပြီး လု ပ်

လား၊ မဟုတ်ရင် နိုင်ငံရေးအကျ ိုးအမြတ်တစ်ခုခု၊ အာဏာရတဲ့သူတွေက

ကို ယ့် ကို အားကိုး ရတော့ မ ယ် ၊ ကို ယ့် ကို လု ပ် ရ တော့ မ ယ် ၊ ကို ယ့် ကို တ ည်

ဆောင်တအ
ဲ့ ခါမှာ ဆရာအတွက် ဘာတွေကအဓိကစိနခေ
် ါ်မှုတွေဖြစ်မလဲ။

နိုင်ငံရေးအကျ ိုးအမြတ် တစ်ခုခုမျှော်ကိုးပြီးတော့ ကန့်သတ်တဲ့ အကန့်

ဆော က် ရ တော့ မ ယ် ဆို တဲ့ အ ခ င်း အ ကျ င်း တ စ် ခု မှာ ပါ တီ မှာ ရှိ နေ တဲ့

ဖြေ။ ။ကျနော် တို့ ပထမပို င်း ကျနော် ပြောချင် တာကတော့ ဒီ

အ သ တ် လား ဆို တာ လ ည်း ကျ နော် တို့ ပြ န် ပြီး တော့ ခွဲ ခြ မ်း စိ တ် ဖြာ

တာဝန် ရှိ နေ တဲ့ သူ ၊ အဖွဲ့ ဝင် အားလုံး ကလည်း ဒါတွေကို ခံ ယူ ဖို့ လို သ လို

ကျနော် တို့ အ တွ က် ရင် ဆို င် တွေ့ဆုံ နို င် တဲ့ စိ န် ခေါ်မှု တွေ ရှိ တ ယ် လို့ ကျ

သုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာကတော့ အခြေအနေ မှန်တစ်ရပ်ဆို

ဒေသခံ ပြ ည် သူ လူ ထု အားလုံး လည်း ပဲ ဒါတွေကို ဝန်း ရံ ပေးဖို့ ၊ အားပေး

နော် အဲ့ လို မျ ိုးမြင် တ ယ် ။ ဘာဖြစ် လို့ လ ည်း ဆို တော့ ၂၀၂၀အလွ န် မှာ

ကျနော်တို့ နာခံရမှာပဲ၊ ကျနော်တို့လေးစားတန်ဖိုးထားရမှာပဲ။ မတရားတဲ့

ပေးဖို့ က အရေးကြီး တဲ့ အ တွ က် ကြောင့် မ လို့ ထောက် ခံ ပါ၊ အားပေးပါ

အစိုး ရက ဘယ် လို အ စိုး ရမျ ိုးပေါ်လာမလဲ ဆို တာ မပြောတတ် ဘူး ။

ကန်သတ်မှုတွေဖြစ်တယ်၊ အာဏာမရှိတဲ့ ပါတီတွေအပေါ်မှာ ကန့်သတ်

လို့ပြောလိုတယ်။

မခန့်မှန်းနိုင်သေးဘူး။ ဆိုတော့ ဒီပေါ်လာမယ့် အစိုးရကနေမှ ငြိမ်းချမ်း

မှုတွေ လုပ်လာတာတွေ၊ မတရားမှုတွေဆိုရင်တော့ ကျနော် ပြောရမှာပဲ။

မေး။ ။ ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေက ဆရာတို့ဒေသခံပါတီကိုဘာ
ကြောင့်မဲပေးသင့်တာလဲ။

ရေးလုပ်ငန်းကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းပဲ ဒါကျနော်တို့

မေး။ ။ တခြားရောဆရာဘာတွေ ပြောပြချင်သေးလဲ။

စဉ်း စားစရာဖြစ် တ ယ် ။ အားလုံး သဘောတူ ညီ မှု ကို လို က် လျောနို င် တဲ့ ၊

ဖြေ။ ကျနော် တို့ အိ မ် ရှ င် ဒေသခံ ပါတီ ၂ပါတီ ဟာ ကျနော် တို့

ဖြေ။ ။ ဒေသခံပါတီကိုဘာဖြစ်လို့မဲပေးသင့်သလဲပြောရင် ဒေသခံ

သဘောတူ နို င် တဲ့ မူ ဘောင် တ စ် ခု ကို ပြန် ဖော် မ လား၊ မဟု တ် ရ င် NLD

အတူ တ ကွ မဟာမိ တ် ပြုပြီး တော့ လ က် တွဲ ကြပြီ ။ ကျနော် တို့ က တချ န
ိ ်

ပါတီဟာ အိမ်ရှင်ပါတီဖြစ်တယ်လေ။ ကျနော်တို့အခုချ ိန် မှာလည်းပဲ ကျ

ခေတ်မှာရှထ
ိ ားတဲ့ မူဘောင်အတိင
ု ်းပဲဆက်သွားမလား၊ မဟုတရ
် င် ဦးသိန်း

တု န်း က ပါတီ က ကွဲ ခဲ့ ကြတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အခု ပြ န် စု ကြနို င် တဲ့ အခင်း အ

နော် တို့ ဒေ သခံ ပါတီ ရဲ့ အလှ ည့် ဖြစ် တ ယ် လေ။ ဒေသခံ ပါတီ ကို ယ် တို င်

စိ န် ခေ တ် က တည်း က ရှိ ထားတဲ့ မူ ဘောင် ကို ပြန် သုံး မလား၊ မူ ဘောင်

ကျင်း တစ်ခုရောက်သွားပြီ ဒါတွေကို ပြည်သူလူထုတွေလည်း ကျေနပ်

ရုန်းထရမယ့် အချ ိန်ကာလဖြစ်တယ်။ ဒေသခံလူထုတွေအတွက် ဒေသခံ

အသစ်ပြန်လုပ်မလား အဲ့တာတွေကလည်းပဲ တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ ဒီမူဘောင်

မယ်လို့ ကျနော်တို့ယုံကြည်သလို ကျေနပ်မှုနဲ့အတူအားပေးပါ ဆိုတာကို

ပါတီဟာ အရေးကြီးတာပေါ့။ အရေးကြီးတဲအ
့ တွကကြေ
်
ာင့မ
် လို့ ဒီပါတီက

တွေ ဒီအပေါ်မှာကလည်း ကျနော်တိအ
ု့ တွကစ
် န
ိ ခေ
် ါ်မှုလိက
ု့ ျနော် အဲလ
့ မ
ို ျ ိုး

ပြောလို တ ယ် ။ ကျနော် တို့ ဒီ ထ က် ပို မို ပြီး တော့ ကောင်း မွ န် တဲ့ အခင်း

အားကောင်း ကောင်း နဲ့ ရု န်း ထဖို့ လို နေ တဲ့ အ ချ န
ိ ် မှာ ပြည် သူ လူ ထု က

မြင်တယ်။ ဒါဘယ်လိုထွက်လာမလည်း မပြောတတ်သေးဘူး။ ဘယ်လိုပဲ

အကျင်းတွေ၊ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုတွေ၊ တည်ဆောက်မှုတွေကိုကျနော်

ဝန်းရံ အားပေးဖို့က သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ ပြည်သူလူထု မပါဘဲနဲ့တော့

ဖြစ်ဖြစ်ထွက်လာသည်ဖြစ်စေ၊ ဘယ်လိုပဲ ပေါ်လာသည်ဖြစ်စေ ကျနော်တို့

တို့ပြည်နယ်အတွက် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် ကျနော်တို့ ပြင်ဆင်

ကျနော်တို့ ဒီပါတီ ဒေသခံပါတီ အားကောင်းလာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါ

ကတော့ ဒီ ငြိ မ်း ချမ်း ရေးဟာအရေးကြီး တဲ့ အ တွ က် ကြောင့် လု ပ် ရ မှာ ဖြစ်

ထားပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပဲ ပြောလိုပါတယ်။ ဒါကို ပြည်သူလူ

ကြောင့်မလို့ကျနော်တို့ဒေသခံပါတီဟာ ဒီ၂၀၂၀ရဲ့နိုင်ငံရေးအချ ိုးအကွေ့

ပါတယ်။

ထုတွေက ကျနော်တို့ကိုဝန်းရံမှပဲ ကျနော်တို့ဒီအစီအစဉ်တွေ၊ ဒီအရွေ့ကို

ဟာ အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်သူလူထုတွေမဲပေးသင့်တယ်
လို့ကျနော်မြင်တယ်။
မေး။ ။ တကယ် လို့ ဒီ ၂၀၂၀ရွေး ကောက် ပွဲ က နေ ဆရာအနို င်
သွားမယ်ဆိုရင် ပြည်နယ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်လို

မေး။ ။ Covid ကာလအတွ င်း မှာ ရွေး ကောက် ပွဲ ကို ကျင်း ပမယ်

ကျနော်တို့ရွေ့နိုင်မယ်ဆိုတာကို ပြောလိုတယ်။ ကျနော်တို့ပြည်နယ်ရဲ့လို

ဆို တော့ ဆရာတို့ ကို ယ် စားလှ ယ် လောင်း တွေအနေနဲ့ ဘယ် လို စိ န် ခေါ်မှု

အပ်ချက်တွေကို ကျနော်တို့နယ်ခံပြည်နယ်ပါတီက အသိဆုံးဖြစ်တဲ့အတွ

တွေရှိမလဲ။

က်ကြောင့်မလို့ကျနော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့တစ်ထပ်၊ တစ်သားတည်း အနီး

ဖြေ။ ။ Covid ကတော့ ကျနော်တို့အတွက်စိန်ခေါ်မှု အကြီးကြီးပဲ။

စပ်ဆုံးရှနေ
ိ တဲပ
့ ါတီဖြစ်တအ
ဲ့ တွကကြေ
်
ာင့မ
် လို့ ပြည်သလ
ူ ထ
ူ တွေ
ု
ရဲ့လိအ
ု ပ်

ဆိတေ
ု
ာ့ ဒါကျနော်တရွ
ို့ ေးကောက်ပတ
ွဲ စ်ခအ
ု တွကထ
် ဲ စိနခေ
် ါ်မှုမဟုတဘ
် ူး။

ချက်တွေကို ပိမ
ု ပို ြီးတော့ဖြည့ဆ
် ည်းပေးနိင
ု မ
် ယ်ဆတ
ို ာကျနော်တယ
ို့ ကုံ ြည်

ဖြေ။ ။ ငြိ မ်း ချမ်း ရေးလို့ ပြောလာရင် တော့ ကျနော် တို့ ပြ ည် န ယ်

ကျန် တဲ့ နေ့စဉ် လူ မှု စီး ပွားတွေအပေါ်မှာ ရို က် ခ တ် မှု ကြီး ကြီး မားမားပဲ ။

ထားတယ်။ ဒါကြောင့မ
် လို့ ကျနော်တက
ို့ လ
ို ည်းပဲ ယုကံ ြည်စတ
ိ ခ
် ျစွာနဲ့အား

အပိင
ု ်းရှမ
ိ ယ်၊ အောက်ခြေအပိင
ု ်းတွေရှမ
ိ ယ်။ တဖက်မှာ ကတော့ ပြည်ထောင်

ဆိုတော့ ကျနော်တို့ဒါဟာစိန်ခေါ်မှုအကြီးကြီးဖြစ်တာကို ပြောလိုတယ်။

ပေးပါဆိုတာကိုလည်းပဲ ပြောလိုပါတယ်။

အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမှာလဲ။
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2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf?

zkef; - 09262172935
pmrsufESm(17)

tifwmAsL;

uE Wm&0wDwdkif;(rf)

atmufwdkbmv (1) &ufae@/ 2020 ckESpf

KNPDP twGif;a&;rSL; OD;jrihfarmifarmifeSihf awG hqkHar;jref;jcif;
ကရင်နအ
ီ မျ ိုးသားငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (KNPDP) ဟာ ကရင်နအ
ီ မျ ိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီကနေ ခွထ
ဲ က
ွ လ
် က
ို တ
် ာ ၂၅ နှစကျေ
်
ာ်ရနေ
ှိ ပြီး ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ
ကရင်နီပြည်နယ်အတွင်းရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးယူခဲ့တဲ့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုထဲက ဖြစ်ပါတယ်။
ကရင်နီ ပြည်နယ်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းစဉ်ဖြစ်စဉ်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၎င်းတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ အမြင်သဘောထားဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ (KNPDP) အတွင်းရေးမှူး
ဦးမြင့်မောင်မောင်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းတာတွေကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။

ueœm&0wDwdkif;(rf)
မေး။

ဖြေ။

။ လက်ရှိ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ

ပါဝင်မှုအားနည်းတာကတော့ ဒါအမှန်ပါပဲ။ တပ်ပဲဖြစ်

ကရင်နီ ပြည်နယ်အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းဖော်

ဖြစ် အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ လူထုကိုနေရာ မပေးဘူးပေါ့။

ဆောင်တဲ့နေရာမှာ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။

လူထုတွေကိုခေါ်တာတွေ ဆွေးနွေးတာတွေ သဘော

ဖြေ။ ။ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် ကေအဲနပ
် ပ
ီ ီ

ထား ယူတာတွေ သိပ်မရှိဘူးပေါ့ အဲဒါတော့ အားနည်း

(ကရင်နအ
ီ မျ ိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ)အနေနဲ့ကတော့

တာအမှန်ပဲ။

ပြည် န ယ် အ ဆင့် ပ စ် ခ တ် ရ ပ် စဲ ထားတယ် ။ တစ် နို င် ငံ

မေး။

လုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူ စာချုပ်

ရေးလမ်း ကြောင်း တစ် ခု ဖြစ် ဖို့ ဆရာ့ အ နေနဲ့ တို က်

သူတို့က လက်မှတ် မထိုးသေးဘူး ဒါပေမယ့် ပြည်နယ်

တွန်းချင်လဲ။

အနေအထား အရကတော့ စစ်ပြန်မဖြစ်ဖို့ သူတို့ဖက်

ဖြေ။

ကလည်း တာဝန်ယူ ကတိပေးထားတာ ပေါ့နော။

အများကြီး လို ပါတယ် ။ တပ် ဖ က် က ကော အစိုး ရ

မှာ ပေါ့ ငြိ မ်း ချမ်း ရေးကို ပူး ပေါင်း ဖော် ဆောင် ဖို့ အ ခါ

ဖက်ကကော အားထည့်ဖို့နည်းနည်းလိုပါသေးတယ်။

အစိုးရဖက်က နည်းနည်းအားနည်းချက်ရတ
ှိ ာပေါနော။

အစိုး ရဖက် က ထဲ ထဲ ဝ င် ဝ င် သိ ပ် မ လု ပ် ရှားနို င် ဘူး လို့

အထူးသဖြင့်တက်လာတဲ့အစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ်လို ဟာ

ကျနော့််အနေနဲ့မြင်တယ်။ တပ်ကလည်း လျော့ပေးဖို့

မျ ိုးက နို င် ငံ ရေးအတွေ့အကြုံ မှာ အားနည်း နေတယ်
ဖြေ။

။ အဲဒါလည်းသိပ်မထိရောက်ပါဘူး။

ဖြေ။

။ ကျနော် တို့ က တော့ တို က် ပွဲ ပြ န်

ငြိ မ်း ချမ်း ရေးဟာ မျှော် လ င့် သ လောက် ကျနော် တို့

ဆွေးနွေးခွ င့် မ ပေးရင် တော့ ဒါလည်း အကျ ိုး မရှိ ဘူး

ဖြစ် မ လားဆို တဲ့ ဟာတော့ သိ ပ် မ စိုး ရိ မ် ဘူး ပေါ့ ။ ကေ

ထင်ထားသလောက် အားမရဘူးပေါ့နော။ တိုးတက်မှု

ပေါ့နော။ မတက်ရင်လည်းကောင်းပါတယ်။

အဲ န် ပီ ပီ အ နေနဲ့ ကတော့ ကတိ ပေးထားပြီး သားဖြစ်

။ လာမယ့် နို ဝ င် ဘာလအတွ င်း မှာ

တယ်ပေါ့။ ပစ်ခတ်မှုတစ်ခါ တစ်လေဖြစ်တာကတော့

ရွေး ကော က် ပွဲ စ တ င် တော့ မှာ ဖြ စ် တ ယ် ဆို တော့

ညှိ နှို င်း ဖြေရှ င်း လို့ ရ တဲ့ အ နေအထားပါ။ စိုး ရိ မ် ပူ ပ န် မှု

။ ငြိ မ်း ချ မ်း ရေး လ မ်း ကြော င်း မှာ

ပြည်နယ်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာ ထဲထဲဝင်ဝင်

သိပ်မရှိပါဘူး။

ပိပု ြီးထိရောက်အောင် သက်ဆင
ို တ
် တ
ဲ့ ာဝန်ရသ
ှိ တွေ
ူ
က

ပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုကိုယ်စား လှယ်လောင်း

ဘာလုပ်သင့်တယ်လို့ ဆရာထင်လဲ။

တွေကို ဆရာ့အနေနဲ့ လိုလားလဲ။

ရလောက် မထိရောက်ဘူးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
မေး ။

ဖြေ။

။ ခုနပြောသလိုမျ ိုးပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးက

မေး။

စတု တ္တ အ ကြိ မ် ၂၁ပင် လုံ ညီ လာခံ မှာ မြောက် ပို င်း

။ လာမယ့် ရွေး ကောက် ပွဲ ပေါ့ နော။

အဖွဲ့ကိမ
ု ဖိတဘ
် ူးပေါ့နော။ ပြီးတော့ ကေအဲနပ
် ပ
ီ လ
ီ ည်း

သိ ပ် မ ကြာတော့ ဘူး ပေါ့ အစိုး ရအဖွဲ့ ဖွဲ့ နို င် ဖို့ ဆို တာ

မတက်ရောက်ဘူးလိသ
ု့ ရ
ိ တယ်။ဆိတေ
ု
ာ့ ရှေ့ဆက်လပ
ု ်

လုံး အတို င်း အတာအရ ကြည့် မ ယ် ဆို ရ င် အစိုး ရနဲ့

ဒေသခံတွေမဲအများပါဖိလ
ု့ တ
ို ယ် ဒေသခံတွေလိတ
ု ယ်။

ငန်းစဉ်မှာ ဖော်ဆောင်မယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အတွက်

တိင
ု ်းရင်းသားလက်နက်ကင
ို က် ြားမှာ ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့

ငြိမ်းချမ်းရေးတကယ်လပ
ု ပေ
် းချင်တဲ့ စေတနာရှိ

အစည်း အစိုးရ ကျနော်တို့ပြည်နယ်ရဲ့အစိုးရနဲ့ကော

တဲပ
့ ဂ
ု ္ဂိုလ်မျ ိုး ပြီးတော့ ကျနော်တတ
ို့ င
ို ်းရင်းသားအစစ်အ

ချ ိတ်ဆက် အားနည်းနေတာပေါ့။ လာမယ့် အစိုးရသစ်

မှန်ဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်။ ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်း

မ ဖိ တ် ဘူး ပေါ့ နော ဒါ က တော့ အ မှ န် တ က ယ် က

တက်လာရင်တော့ နိုင်ငံရေးကို ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာ

သား(၉)မျ ိုးထဲ က လူ ဖြစ် မ ယ် ဆို လို့ ရှိ ရ င် ပို ပြီး တော့

ဖိတသ
် င့တ
် ယ်ပေါ့။ သူတက
ို့ ဖ
ို တ
ိ ခြ
် င်းအားဖြင့် လာမယ့်

သုံးသပ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျ ိုးပါလာရင်တော့ ပိုပြီးထိရောက်

ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကော ကျနော်တို့ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုး

ဆွေး နွေး ပွဲ တွေ ငြိ မ်း ချ မ်း ရေး အ တွ က် ပို ပြီး တော့

အောင်မြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။

တိုးတက်ရေးအတွက်ကော လုပ်နိုင်မယ် စေတနာပိုရှိ

လူ ထု တွေ က ပို ပြီး စိ တ် ဝ င် စားလာမယ် နို င် ငံ တ

မယ်လို့ထင်ပါတယ်။

ကာကလည်း ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော။ ဒါက ပိုပြီး

မေး။

အထောက်အကူပြုမယ်လို့ ကျနော်အနေနဲ့ မှတ်ချက်

။ ကေအဲန်ပီပီနဲ့ အစိုးရက လစဉ်တွေ့

ဆုံ ဆွေးနွေးမှု တွေ ရှိ တ ယ် ပေါ့ နော။ ပြည် န ယ် အ ဆင့်
တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှု အ ပေါ်ကော ဆရာ့ အ နေနဲ့ အားရ
ကျေနပ်မှုရှိလား ဘယ်လိုမြင်လဲ။
ဖြေ။

ဖြေ။

မေး။ ။ ပြီးခဲတ
့ ဲ့ သြဂုတလ
် အတွင်းမှာကျင်းပခဲတ
့ ဲ့

တိုးတက်ဖို့ ပြည်နယ်မှာကော နိုင်ငံမှာကော တစ်နိုင်ငံ

မေး။

။ ကယားပြည် န ယ် က ငြိ မ်း ချမ်း

ရေးရနေပြီလို့ ဆရာထင်လား ဘယ်လိုမြင်လဲ။
ဖြေ။

။ ဒီ ကြားထဲ မှာ တော့ တို က် ပွဲ တွေ

ဘယ်လိုထိရောက်မှုရှိနိုင်လဲ။
ဖြေ။

။ မြောက် ပို င်း အဖွဲ့ ကို အ စိုး ရက

ပေးချင်ပါတယ်။
မေး ။

။ ကေ အဲ န် ပီ ပီ အ နေ နဲ့ N C A

။ တပ်၊ ကေအဲန်ပီပီ၊ အစိုးရသုံးပွင့်

မဖြစ်ဘူး ဒါပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်အမှနတေ
်
ာ့မဟု

လက် မှ တ် ရေးထိုး ဖို့ အဓိ က စိ န် ခေါ်ချက် က ဘာ

ဆိုင်ပေါ့နော အထူးသဖြင့် ကျနော်တို့ပြည်နယ်မှာက

တ်သေးဘူးပေါ့။ ဒါကတော့ လူထက
ု လည်း ရင်တထိတ်

ဖြစ်မလဲ။

သိ ပ် အားရမှု မ ရှိ ဘူး ပေါ့ နော။ ပြီး ခဲ့ တဲ့ တ စ် လောက

ထိတ်နဲ့ပဲရှိနေသေးတယ်ပေါ့ အပြည့်အဝ ၁၀၀ ရာခိုင်

ပြည် ထောင် စု ငြိ မ်း ချမ်း ရေးညီ လာခံ ပေါ့ နော ၂၁ပင်

နှုန်းမငြိမ်းချမ်းသေးဘူး။ အဲ့တော့ တပ်မတော် ပြော

ရေးထိုးနိုင်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ သူတို့ပြောပြောနေတာ

လုမ
ံ ှာတော့ သဘောတူထားတာနည်းနည်းတော့ရတ
ှိ ာ

ပြောနေတဲ့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ဟာတော့ သွား

အားလုံး သိ ပြီး သားပဲ ပေါ့ ။ တစ် နို င် ငံ လုံး ကျနော် တို့

ပေါ့ နော။ ဒါပေမယ့် ပြ ည် န ယ် အ နေအထားအရတော့

နိုင်ဖို့ကတော့ အချ ိန်တော်တော်လေးယူရအုံးမှာပါ ကျ

တို င်း ရင်း သားအားလုံး ပါဝင် ရေးဆို တဲ့ မူ ပေါ့ အဲ ဒါ

တိုးတက်မှုမရှိဘူး သိပ်အားရကျေနပ်မှုမရှိဘူးလို့ထင်

နော်တို့ပြည်နယ်အနေအထားအရကတော့။

ကြောင့် သူတို့အတွက် စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ ခုန

တယ်။

မေး။ ။ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လောက ရှားတောဖက်မှာ
မေး။

ဖြေ။

။ ကေအဲ န် ပီ ပီ အ နေနဲ့ လက် မှ တ် မ

ပြောတဲ့ မြောက်ပင
ို ်းတို့ အေအေတို့ မပါဝင်လာလို့ သူတို့

။ ပြီးခဲ့တဲ့ စတုတ္တအကြိမ် ၂၁ပင်လုံညီ

တပ်နဲ့ ကေအဲန်ပီပီ နှစ်ဖက် ပစ်ခတ်မှုအနည်းငယ်ဖြ

လာခံမှာ ကေအဲနပ
် ပ
ီ က
ီ ဖ
ို တ
ိ ပေ
် မယ့လ
် ည်း ဆွေးနွေးခွင့်

စ်သွားခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်။ သေနတ်သံပေါက်တော့

တော့မပေးဘူးပေါ့နော ဆိုတော့ ဒီအပေါ်မှာက ပြည်

ပြည် သူ ထူ ထု အ ကြား စိုး ရိ မ် မှု တွေဖြစ် စေ ခဲ့ တ ယ် ပေါ့

ဝင် ဖို့ ပြောပြောနေတာရှိ တ ယ် တကယ့် ငြိ မ်း ချမ်း ရေး

နယ်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိ

နော။ ဒီအပေါ်မှာ နှစ်ဖက်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကို

အကောင်အထည်ဖော်တနေ
ဲ့ ရာမှာ လူထတွေ
ု
ရဲ့ ပါဝင်မှု

တယ်လို့ ဆရာထင်လား။

ဆရာ့အနေနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိလား။

အခန်းကဏ္ဍကို ဘယ်လိုမြင်လဲ။

လည်းမထိုးနိုင်ဘူးလို့ ကျနော်အဲလိုမြင်တယ်။
မေး။

။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ လူထုတွေပါ

a=umfjim udpP qufoG,fvdkygu ........ 					
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။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့

ကတော့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဆိတ
ု ဟ
ဲ့ ာပေါ့ သွားနိင
ု ဖ
် က
ို့

အခု တ က် လာတဲ့ အ စိုး ရနဲ့ ကေအဲ န် ပီ ပီ ကြား

မရှိဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ အရင် ဦးသိန်းစိန် အစိုး

။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ တိုင်း

ရင်းသားလက်နက်ကင
ို အ
် ားလုံး သွားနိင
ု မ
် ယ့် ငြိမ်းချမ်း

(NCA) ပေါ့။ တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပစ်ခတ်ရပ်စဲဖို့က

အားနည်းတဲအ
့ ပိင
ု ်းမှာရှတ
ိ ယ်။ အဲဒ
့ ါကြောင့် ပြည်နယ်ရဲ့

။ ငြိ မ်း ချမ်း ရေးဖြစ် စ ဉ် မှာ လူ ထု

2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf?

နည်း နည်း လို တာပေါ့ နော အလျော့ အ တင်း လု ပ် ပေဖို့
နည်းနည်းအရေးကြီးတယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်ပေါ့။
မေး။

။ ပြည်နယ်ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးက

ဏ္ဍသော် လ ည်း ကောင်း ၊ ငြိ မ်း ချမ်း ရေးဖြစ် စ ဉ် သော်
လည်း ကောင်း ပို မို အ ကောင် အ ထည် ဖော် ဖို့ အ တွ က်
ကေအဲန်ပီပီက လက်မှတ်ရေးထိုးသင့်တယ်လို့ ဆရာ
ထင်လား။
ဖြေ။

။ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးမှ ဖွံ့ဖြိုးရေး

တွေလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ ဒါကသိပ် သဘာဝ
မကျဘူးပေါ့နော။ သူတို့ထိုးထိုး မထိုးထိုး တက်လာတဲ့
အစိုး ရတို င်း မှာ တာဝန် ရှိ ပါတယ် ။ NCA လက် မှ တ်
မထိုး လို့ အ ကြောင်း ပြချက် နဲ့ ဖွံ့ ဖြိုးရေးလု ပ် င န်း တွေ
နှောင့် နှေးနေတာကတော့ သိ ပ် သ ဘာဝမကျပါဘူး ။
ကျနော်တို့အဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ ထိုးထိုးမထိုးထိုး ထိုး
ပါလို့ လ ည်း ကျနော် တို့ မ ပြောဘူး မထိုး နဲ့ လို့ လ ည်း
မပြောဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်
ရင်တော့ NCA လက်မှတ် ထိုးထိုးမထိုးထိုး လုပ်ရမယ့်
တာဝန်ရှိတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
မေး။

။ မေးသွားတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ပတ်သက်

ပြီး ဆရာ့အနေနဲ့ ထပ်မံဖြည့်စွက်ပြောကြားချင်တာရှိ
သေးလားရှင့်။
ဖြေ။ ။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့
ကျနော်တို့အဖွဲ့က ထဲထဲဝင်ဝင်သိပ်မပါဝင်ဘူးပေါ့နော
ဒီထမ
ဲ ှာ။ ကျနော်တက
ို့ တော့ ကျနော်တပြ
ို့ ည်နယ်ကော
နိုင်ငံကောပေါ့ ငြိမ်းချမ်းချင်တာပေါ့ ငြိမ်းချမ်းမှ ဖွံ့ဖြိုး
တိုး တက် မ ယ် ဆို တဲ့ ဟာ အားလုံး ကလည်း သိ ထား
ပြီးသားပဲ။
အဲဒါကြောင့် အတတ်နိုင်ဆုံး နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပေါ့
နော နိုင်ငံရေး အစိုးရကောတပ်ကော လက်နက်ကိုင်
တွေကော အားလုံး ရည် မှ န်း ချက်

ရည် ရွ ယ် ချက်

တူတူဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့။ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ ငြိမ်းချမ်း
ရေးဖော်ဆောင်တနေ
ဲ့ ရာမှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်
နားလည်မှု သည်းခံပြီးတော့ ပြည်နယ်ဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံ
ဖြစ်ဖြစ် ငြိမ်းချမ်းအောင်လပ
ု ပေ
် းစေချင်တယ်ပေါ့နော။
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၁၉၈၈ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအရေး

ကရင် နီ ပြ ည် န ယ် အား သီး ခြားလွ တ် လ ပ် ကြောင်း

သည်။ နောက်အချက်အလက်ကို မူတည်ပြီး ကယား

စီ ပေါ်ပေါက် ရ န် နှ င့် ခေ တ် ကူး ကာလကို ပြ န် ချ န
ိ ် ထိုး

တော်ပကြေ
ုံ
ာင့် ကယားပြည်နယ် လူမျ ိုး ပေါင်းစုဒ
ံ မ
ီ က
ို

အ သိ မှ တ် ပြု သော စာ ချု ပ် ပြု လု ပ် သွား ခဲ့ သ ည် ။

ပြည် န ယ် ဒီ မို က ရက် တ စ် ပါတီ ဖွဲ့ စည်း လို က် ခြ င်း ဖြဟ်

မိသည်။ ဒီမိုကရေစီပေါ်ပေါက်လာရန် မိခင်ဒေါ်စုအား

ရေစီပါတီအဖွဲ့ချုပ် နှင့် ကယန်းတိင
ု ်းရင်းသားစည်းလုံး

တဖန် ၁၈၇၅ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၁) ရက်နေ့တွင် အန္ဒိယ

သည်။

မျက်လုံးအိမထ
် မ
ဲ ပျောက် နိင
ု ပ
် ါ။ သူကမွေးတဲမ
့ ခ
ိ င်ဖြစ်လို့

ညီညွတ်ရေး ဒီမိုကရေစီ DOKNUပါတီသည် ၁၉၉၀ခု

ဘုရင်ခခ
ံ ျုပ် ဆာဒေါက်ကလပ်ဖောဆစ်နင
ှ ့် မြန်မာဘုရင်

ဖော်ပြပြီးသော ကယန်းအမျ ိုးသားပါတီမလ
ှ ည်း

နှစ်တွင် ပေါ်ပေါက်လာပြီးရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူ့

မ င်း သုံး မ င်း ကို ယ် စား က င်း ဝ န် ကြီး မ င်း နှ စ် ဖ က်

ကရင်နီသားချင်းကယန်းလူမျ ိုးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ

တစ်အိမ်ထဲနေမရသာကြောင့်အိမ်ထောင်ခွဲကြ

ကိုယ်စားလှယ်အမတ် အနည်းအကျဉ်း ပေါ်ပေါက်လာ

သဘောတူ သော ကရင် နီ ပြ ည် ၏ သီး ခြားလွ တ် လ ပ်

ယ နေ့ မ ဟာ မိ တ် ပါ တီ အ ဖြ စ် ပူး ပေါ င်း လို က် သ ည် ။

ရာ အိမ်ထောင်လူဦး ရေပွားကုန်သည်။ ထိုအထဲက

ခဲ့ပါသည်။

သောစာချုပ်တွင် လက်မှတ်ထိုးကြသည်။ ထို့ ကြောင့်

ကယား ပြည်နယ် ဒီမက
ို ရက်တစ် ပါတီနင
ှ ့် ကယန်းအမျ ိုး

က ရင် နီ အိ မ် ထော င် သ ည် လို့ သ မို င်း ဦး ဘုံ မြေခေ တ်

က ယား ၊ က ယ န်း စ သော က ရ င် နီ ပြ ည် မှာ သီ ခြား

သားပါတီတို့သည် အကယ်၍ မြန်မာပြည်တွင် စစ်မှန်

က တ ည်း က ပေါ် လာ သ ည့် ဌာ နေ မိ သား စု တ စ် ခု ၊

ထိပ
ု ါတီ(၂)ခုသည် သက်ဆင
ို သေ
်
ာ ရွေးကောက်ပွဲ
နယ်မြေတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါသည်။

သားသမီးများပေါက်ပွားများနေပြီဖြစ်သည်။

လွတလ
် တ်သော တိင
ု ်းပြည်တစ်ခဖု ြစ် နေရာမှ အင်္ဂလပ
ိ ်

သော ဖယ် ဒ ရယ် စ နစ် ပေါ်ပေါက် ပါက ကယားနှ င့်

ပြောင်းလဲသော ခေတ်၏ဖိနပ
ှိ မ
် က
ှု က
ို မ္ဘာလူးသားတိက
ု့

သို့ သော် ထို ၁ ၉၉၀ခု နှ စ် တွ င် အရွေး ခံ ခဲ့ သော

ကမြန်မာနိင
ု င
် က
ံ ို သိမ်းယူပြီးကိလ
ု န
ို ပြ
ီ ုချ ိန်တင
ွ ် ကရင်နီ

ကယန်း ပါတီနှစ်ခု ပေါ်ပေါက်မည်မဟုတ်ဘဲ ကရင်နီ

ချုပ်ချယ်ခံလာသည့် လူမျ ိုးတစ်စု၊ အခုတော့ ကမ္ဘာ

အမတ် လောင်း တို့ အား အစိုး ရကအစိုး ရဖွဲ့ ခြင်း မပြု

ပြည်တင
ွ ်းစောဖျာများက အေးချမ်းစွာအုပခ
် ျုပ်ခသ
ဲ့ ည်။

အမျ ိုးသားပါတီတစ်ခုတည်း ပေါ်ပေါက်မည် သာဖြစ်

ခေတ်မီဒီမိုကရေစီကိုကျေးဇူးတင်စွာ အနံ့အသက်ရှူ

သဖြင့် ရပ်တန့်ခြင်းခံခရ
ဲ့ သည်။ သိသေ
ု့
ာ်၂၀၁၀ ခုနစ
ှ တ
် င
ွ ်

ဥ ပ မာ မော် ချ ီး မို င်း ကို အ င်္ ဂ လိ ပ် က ထု တ် ယူ ရာ တွ င်

သည်။

ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ြ ဖင့်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းပြီးရွေး

ဘောလခဲစောဖျာဘိုးတော်ဖိုး ဘန့် ထံအခွနဆေ
်
ာင်ပြီး

ကောက် ပွဲ ပြုလု ပ် လာခဲ့ ရာ မြန် မာနို င် ငံ စ စ် အ စိုး ရ၏

မှသာထုတ်ယူသွားသည်။

လာမိသောလူမျ ိုးလဲဖြစ်၊ ပါတီလည်းထောင်လာ
လက်ရှိ ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

နို င် သောအမျ ိုးသားရေးကို လ ည်း လျှော က် လ မ်း စပြု

နှငက
့် ယန်းအမျ ိုးသားပါတီတသ
ို့ ည် အခြား ပြည်နယ်နင
ှ ့်

သည်နှင့် ပါတီနှစ်ခုထောင်လာနိုင်စပြုသည် နှင့်အညီ

ဦးစားပေးသော ပြည် ထောင် စု ကြံ့ ခို င် ရေးနှ င့် ဖွံ့ ဖြိုး

အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီပြီးခါနီး ၁၉၄၈လွတ်လပ်ရေး

တို င်း သို့် သွား ရော က် ယှ ဉ် ပြို င် အ ရွေး ခံ မ ည့် ပါ တီ

၂ ၀ ၂ ၀ အော င် နို င် ရေး အ တွ က် မူ ဝါ ဒ ကို ချ မှ တ် ကာ

ရေးပါတီက ရေသင့်ကြာသင့်စွာဖြင့် ဝါးကနဲ့ အာဏာ

ရယူတော့မည့်အချ ိန် မြန်မာဖဆပလအစိုးရ၏ လွှတ်

မဟုတ်ပါ။ မိမိကယား (ကရင်နီ) ဒေသအတွင်း၍သာ

ပြည်သူကိုသာ ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။

ရအစိုးရဖွဲ့နိင
ု သေ
်
ာ ပါတီအဖြစ် ပေါ်ပေါက် လာခဲသ
့ ည်။

တော်အမှတန
် င
ှ ့် လွတလ
် ပ်သောကရင်နပြ
ီ ည် ထောင်စု

အိမ်ရှင်ပါတီအဖြစ်ရပ်တည်ပြီး ပါတီးမြောက်မြားစွာ

ပါ တီ နှ စ် ခု သ ည် လူ မျ ိုး ၊ ဘာ သာ ၊ လိ င် ၊

ယင်း အခြေနေကြောင့် မြန် မာနို င် ငံ တစ် ဝှ မ်း

ကောင်စအ
ီ မတ်ဦးစောသိန်း၊ ဂိဘ
ု တ
ီ ရ
ူ န
ီ င
ှ ့် လွှတတေ
်
ာ်သို့

တက်ရောက်ရွေးချယ်ပဝ
ွဲ င်မည့် ဧည့သ
် ည် ပါတီတို့ အား

အ သား အ ရော င် ၊ ယ ဉ် ကျေး မှု ၊ လူ မှု ရေး မ ခွဲ ရ န်

လုံးတွင် ပါတီအမြောက်အများ ထူထောင်လာကြပြီး

မြန်မာနိုင်ငံရေး၏ ၁၉၄၇ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေပြုရန်

ယှဉ်ပြိုင်ရမည်သာဖြစ်မည်။ ကယား၊ ကယန်းအမည်

ပြဌာန်းသည်နှင့်အညီဌာနေ၊ ပြည်နယ်သား(ကယား၊

ရွေးကောက်ပဝ
ွဲ င် ရောက်ယဉ
ှ ပ် ြိုင်ရန် တာစူနေကြသည်။

ဆွေးနွေးချ ိန် ဖဆပလအမည်ခံလွှတ်တော်အမတ်၏

ခံပါတီသည် ပြည်မ (တိုင်းဒေသကြီး) တို့နှင့်မပြုခဲ့ပါ။

ကယန်းနယ်နေထိင
ု သ
် ူ မြန်မာနိင
ု င
် ံ သားဟူ၍) အခြေခံ

မြ န် မာ နို င် ငံ အ ရှေ့ ခြ မ်း ရှ မ်း ပြ ည် န ယ် တော င် ပို င်း

ဒီ မို က ရေစီ မ ဆန် သော လု ပ် ရ ပ် ဖြင့် ကရင် နီ ပြ ည် မှ

ညီ နောင် တို င်း ရင်း သား ရှ မ်း ၊ မွ န် ၊ ကချင် ၊ ရခို င် နှ င့်

အခွ င့် အ ရေးတူ ညီ ရ မည် ဆို သ ကဲ့ သို့ မြန် မာတို င်း

အ စွ န်း နှ င့် က ယား ပြ ည် န ယ် တွ င် လ ည်း က ယ န်း

မြန်မာနိင
ု င
် ံ အစိတအ
် ပိင
ု ်းတွင်းသို့ သက်ရောက်စေကာ

ချင်းအမည်ခံပါတီအချ ို့နှင့် မဟာမိတ်ပြုပါသည်။

ရင်း သားရေးရာ ဝန် ကြီး တစ် ပါးအရေး ဆောင် ရွ က်

အမျ ိုးသားပါတီ နှ င့် ကယားပြည် န ယ် ဒီ မို က ရက်

ကရင် နီ ပြ ည် န ယ် အ ဖြစ် သို့ သ တ် မှ တ် ရောက် ရှိ လေ

တစ်ပါတီဟ၍
ူ သင့တ
် င့လ
် ျှောက်ပတ်စွာ ပါတီငယ်နစ
ှ ခ
် ု

တော့သည်။

မိမိတို့ကယား၊ကယန်းပါတီသည် အလွန်သေး

လိုပါသည်။

ငယ်သောပါတီဖြစ်သည်နင
ှ အ
့် ညီ ပါတီဝင်နည်း ပါးခြင်း၊

အကယ်၍ ကယားပြည်နယ်ဒမ
ီ က
ို ရက်တစ်ပါတီ

ပေါ် ပေါ က် လာ တော့ သ ည် ။ က ယ န်း လူ မျ ိုး သ ည်

မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရခင် (၂) ရက်အလို

ငွေအားလုံး ဝမရှိ သ ည် နှ င့် အ ညီ အ ဖက် ဖ က် မှ လ ည်း

ယှဉ်ပြိုင်သောကိုယ်စားလှယ်ရရှိသွားလျှင် မြန်မာနိုင်

ရှေးဘီစသ
ီ က္ကရာဇ် ခုနစ
ှ က
် ပင် ကမ္ဘာလူသားမွနဂ
် လ
ို ွိုက်

၁၉၄၈ ဇန်နဝါရီလ (၂) ရက်နေ့တွင်ကရင်နီ တရား

အားနည်း နေသဖြင့် ပါတီ လ ည် ပ တ် ရုံ တ မယ် ဆောင်

ငံတိုင်းရင်းသားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုKySDP နှင့် KNP

အနွယ်ဝင် ကရင်လူမျ ိုးခွဲအစု၊ ကရင်နီမျ ိုးနွယ်ဝင်မှ

ဝင်အမတ် ဂိုးဘီတူရီနှင့်ဦးစောသိန်းနေရာအား တရား

ရွက်နေခြင်း၊ အမျ ိုးသမီးပါတီဝင် နှင့် တိုးတက်သော

တို့က အနှစ်သာရမည်သို့ဖော်ဆောင်မည်ကိုမြည်းစမ်း

ကယန်းအမျ ိုးသား (တိုင်းရင်းသား) ဖြစ်ကာ မြန်မာ

မဝင် အစားထိုးလိုက်သောဦးစိန်၊ဦးအေမြလေး မိုးဗြဲ

ခေတ် မှီ န ည်း ပညာအရ လက် လှ မ်း မှီ အား နည်း ခြင်း

စေလိုပါသည်။

နိုင်ငံတွင် ဘီစီ၊ အေဒီခရစ်နှစ် ကပင် ကယန်းလူမျ ိုး၏

နယ်အမှတ် ဦးသိုင်းဘဟန် နှင့် ဦးစိန်၊ စဝ်ဝဏ္ဏတို့က

ကြောင့် ပါတီလည်ပတ်ရန် ချ ိနဲ့ခြင်းနှင့်မျ ိုး နွယ်စုဝင်

သမို င်း အစတွ င် ကယန်း လာထ (ဇီ ယိ မ်း )မူ မ

မင်းဆက်များစွာဖြင့် ကယန်းလူမျ ိုးအားအုပစ
် ိုးလာခြင်း၊

ကရင်နီပြည်နယ် အစိုးရကို ကရင်နီပြည်နယ် ဝန်ကြီး

များမှာပါတီဝင်သို့ စိမ့်ဝင်မှု နည်းပါးနေသေး ပါသည်။

ကွေးတာသည် ၁၇၄၂ ဒု တိ ယ အင်း ဝခေတ် ညောင်

ကယန်းလူမျ ိုးမသင့မ
် ျှ ကြ၍ ရှမ်းမင်းပင့ဆေ
်
ာင်လာပြီး

စဝ်ဝဏ္ဏ၊ ကရင်နီပြည်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ တာဝန်ခံဦးစိန်၊

သို့ သော် အမျ ိုးသားရေးစိ တ် ထားရှိ သောပု ဂ္ဂို

ရမ်းခေတ်နောက်ဆုံးမင်း မဟာဓမ္မရာဇာဓိပဓိ မင်းထံ

အုပ်စိုးခံခြင်းနှင့် ဗမာစစ်အာဏာရှင်တစ်စု၏ အုပ်စိုး

ကရင်နီပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးကို သိုင်းဘဟန်၊ ကရင်

လ်အချ ို့(နိုင်ငံသားဖြစ်သူ) တို့၏ သဒ္ဒါ တရားကြောင့်

သို့ ဆင်း ဖြူတော် သွားဆက် သ စဉ် ထို မ င်း က ရွှေ အ

သွားခြင်းနှင့် နောက်ဆုံးတွင် စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီ

နီပြည် လူစု မပြိုကွဲရေးကို ဦးအေမြလေးက တာဝန်

၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ လိမရ
့် တ
ုံ မယ်လပ
ှု ရ
် ှားသွားရသည်။

သပြာ ပေးလဲ မယူသောမူမကွေးတာ အား စမုမံ ြစ်ဝမ
ှ ်း ၊

မ ကျ သေး သ ည့် အ စိုး ရ တို့ က ( ၁ ၀ ) နှ စ် တာ အု ပ် ချု ပ်

ယူသွားပါသည်။ သိသေ
ု့
ာ် ၁၉၅၁ခုနစ
ှ ၊် အောက်တဘ
ို ာလ

ဆင်းရဲချ ို့တဲ့မှုကြောင့် သူတစ်ပါး ပါတီအားတောင်ပြို

ရမည်းသင်း(၅)မြို့ ၊ ကြေးနီသန် အပါအဝင် ရွှေပြင်ထင်

ခံခြင်းဘဝ ဖြင့ဆ
် က
ို ရေ
် ာက်နေကြ ပါသည်။ ဤကယန်း

(၅) ရက်နေ့မစ
ှ ပြီးကရင်နပြ
ီ ည်နယ်ကက
ို ယားပြည်နယ်

ကမ်း ပြို အနို င် ရ ရေးကို ငေးမောတွေးတောနို င် နေ မိ

တောင်၊ လက်ဖက်ရေ ချောင်း ၊ ပေါင်းလောင်း ဝါးကိုးရုံ

လူ သား ခေတ် အ ဆက် ဆ က် အု ပ် ချုပ် ခံ ဘ ဝသည်

အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခေါ် ဆိုခဲ့သည်။

သည်။ မည်သို့ တွေးတောဆိုပါစေဦး၊အိမ်ရှင်ပါတီနှစ်ခု

၊ ဖားအင်း၊ ဆင်တောင် အပါးနားမှသော် ၊ စမုံကင်းစဉ် ၊

ကယန်း လူ ကြီး ရှေးရိုး အဆို အ ရ" မွ န်း လုံး စိုး မှို င်း ၊

ကယားပြည်နယ်အစိုးရကို (၄) နှစ်သက်တမ်း

အမြစ်တွယ်ကာ အမျ ိုးသားရေး၏သမိုင်းဝင်ပါတီနှစ်ခု

တဘက်မြို့တံခါး အထိ နယ်မြေကို ပေးလိက
ု ကြေ
်
ာင်း

မွိုင်းဒိုး ပရာလုံး၊”ခေတ်ပျက်သည်မဟုတ် ၊ လူကြောင့်

(၃) ကြိ မ် မြောက် အု ပ် ချုပ် လာသော ၁၉၅၈ခု နှ စ် ၊

အဓွန့်ရည
ှ ရေ
် း၊အမျ ိုး၊ ဘာသာ၊ယဉ်ကျေးမှု၊ အမွေဆက်

သမိုင်းမှတ်တမ်း ရှိခဲ့သည်။

ပျက်သည်" ဟူ၍၊ ဆိုးညစ်သောသူ၏ အုပခ
် ျုပ်မကြေ
ှု
ာင့်

နိုဝင်ဘာလ ၂၅ရက်နေ့တွင် မိုးဗြဲနယ်ကို ရှမ်းပြည်နယ်

ခံရေးဆီသို့ သော့ဖွင့်လိုက်ရတော့မည ်ဖြစ်သည်။

ပျက်ခြင်းဖြစ်သည်။

အစိုးရလက်ထက်သို့ လွဲပြောင်းရောက်ရှိလာသည်။

ရှေးကယန်း ၊ ကယား (ကရင် နီ ) စောဖျာ

စစ် မှ န် သော ဒီ မို က ရေစီ ဆို ရာဝယ် နို င် ငံ

မင်း တို့ အား မြန် မာမင်းတို့ က ပဗ္ဗ တ ဘွဲ့ထူး မြောက်

ထို့ ကြောင့် ကယန်း လူ မျ ိုးများ၏ ပညာရေး၊

မိုး ဗြဲ န ယ် ရှေးအခေါ်မှာ ယနေ့တို င် ဖ ယ် ခုံ မြို့

တစ်ခအ
ု တွင်းနေထိင
ု သေ
်
ာ လူမျ ိုးစုငယ် ဖြစ်လင့က
် စား

များ စွာ ချ ီး မြ င့် ကာ ချ စ် ကြ ည် ရေး မြော က် သော

ကျန်း မာရေး၊ မြေယာပို င် ဆို င် ရေးနှ င့် လူ မှု ရေးအဖြာ

နယ် သတ် မှတ်ကာကယန်းလူမျ ိုးမြောက်များစွာနေ

(ဥပမာ မျ ိုတိုင်းရင်းသား) ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် (သို့မ

သမိုင်းများပြားစွာ ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ပဒေသရာဇ်

ဖြာ၏ ဘဝရေးထိခက
ို က် ြကုနသ
် ည်။ ထိဘ
ု ဝဒုက္ခ အဖြာ

ထို င် သ ည် ။ ရှေးမိုး ဗြဲ ရှ မ်း စောဖျာမို င်း ရယ် က အု ပ် ချုပ်

ဟု တ် ) လူ့ အခွ င့် အ ရေး စံ စားပို င် ခွ င့် အပြည့် အ ဝ

ခေတ်စဉ်ကပင် မြန်မာနှင့် ကရင်နီ အမြဲတစေ ချစ်ကြည်

ဖြာမှ လွတမြေ
် ာက်နင
ို ရေ
် းမှာ ကယန်း အမျ ိုးသား ပါတီ

ရာ ဒေသခံတို့အား ဟော်နန်းဆောက်ရန်တိုင်မတ်မတ်

ရရှိသော ခံစားခွင့်ရှိနေရမည်ဖြစ်သည် ။

ခဲ့သော သမိုင်းရှိခဲ့သည်။

ထူ ထောင် သွားခြင်း ဖြင့် ကယန်း လူ မျ ိုးအဖို့ မှ န် က န်

သယ်ဆောင်စေ၍ မခံရပ်နိုင်ကာ ၁၆၈၂ ခုဧပြီလတွင်

မိမိတို့ကယား (ကရင်နီ) ပြည်မှာလည်း ဖယ်ဒ

အောင် နို င် ရေးမူ ဝါဒအရ ကယား (ကရင် နီ )

သောလုပ်ဆောင် ချက်မှတ်တိုင် တစ်ရပ်ဖြစ် သည်။

လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်လိုက်သည့်ပထမ အကြိမ်၊ ဒုတိယ

ရယ်မူ အရ တောင်ငမြ
ူ ို့(အရှေ့ပိင
ု ်း ) သံတောင် မြောက်

တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်မှ ပြည်နယ်သားဥပမာ-

အလားတူ က ယားပြည် န ယ် ဒီ မို က ရက် တ စ်

ရှ မ်း မင်း ဆက် ၁၈၁၂ခု စတင် မ င်း လု ပ် ပြီး ၁၉၃၆

ပိင
ု ်း ၊ ပြင်းမနားအရှေ့ဒေသ ၊ ရှမ်းပြည်နယ် ပင်လောင်း

ဗ မာ ၊ ရှ မ်း ၊ အ င်း သား စ သော မ ည် သ ည့် လူ မျ ိုး ကို

ပါတီ သည် လ ည်း ကယန်း လူ မျ ိုးနှ င့် ထ ပ် တူ က ရင် နီ

ခုနှစ်တွင် မတရားအုပ်ချုပ်မှုကြောင့် ရှမ်းမင်းခမ်းလှိုင်

မြို့နယ် တောင်ဖက်ဒေသနှင့် ညောင်ရွှေမြို့နယ်နှင့်

မဆို ကျော သားရင် သားမခွဲ ခြားဘဲ လူ ဦးရေ၊ကျေးရွာ

မျ ိုးနွ ယ် ဝ င် ဖြစ် သ လို ပြည် န ယ် ဖြစ် သော ကြောင့်

အားသတ်ဖြတ်မတ
ှု စ်ကြိမ၊် ဂျပန်ခေတ် ၁၉၄၂ ခုနစ
ှ တ
် င
ွ ်

ဆီ ဆို င် မြို့ န ယ် တော င် ပို င်း ဒေ သ တို့ မှာ က ယား

များ လျှငမ
် ျား သလိ၊ု နည်းလျှင် နည်းသလို အခွငအ
့် ရေး

ကယန်း လူ မျ ိုးနယ် မြေဒေ သထက် ကျယ် ဝ န်း သော

ပဒေသက္ကဇ် ဆန့်ကျင်ရာစော်ဘွားစစ်ပညာသည် မိုးဗြဲ

(ကရင်န)ီ ပြည်နယ် ထဲသို့ ပေါင်းစည်းကာ ကရင်နပြ
ီ ည်

ခံ စားရရှိ အောင် ဆောင် ရွ က် ရ န် တာဝန် ယူ သွားမည်

ကြောင့် ကရင်နမ
ီ ျ ိုးနွယဝ
် င်ဖြစ်ကြသော ကယောလူမျ ိုး၊

နယ် ကို စွ န့် လွ တ် ပြီး ပင် လောင်း နယ် သို့ အပြီး အပို င်

နယ်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းရမည်ဖြစ်သည်။

ဖြစ်သည်။

ယင်း တလဲ ၊ မို နို ၊ ပကူး ၊ ကယားနှ င့် ကေဘားတို့

ထွက်ခွာသည်။

၁၉၅၂ ခုနှစ် စပ်ခွန်ချ ို ( သဘာပတိ)ပါစုံစမ်း

ပြ ည် န ယ် အ စိုး ရ တွ င် ဖွံ့ ဖြိုး ရေး များ အ တွ က်

စုပြုံနေထိုင်ရာနယ်မြေဖြစ်သည်။ ကရင်နီမျ ိုးနွယ်(၆)

ဤအငှါးမင်း များ အု ပ် ချုပ် မှု ကြောင့် က ယန်း

ရေးကော် မ ရှ င် (၁၀) ဦး၏ ကရင် နီ ပြ ည် န ယ် အား

ရရှသေ
ိ
ာ စီမက
ံ န
ိ ်းငွေသည် ပြည်သူ ထံပင
ွ လ
့် င်းမြင်သာ

စု သ ည် ကယန်း လူ မျ ိုးနှ င့် အတူ ဒီ မောဆို တောင်

သက် ကြီး တို့ က တုံး မိုး ဟောမိုး စူး ဒါတလား, တုံ ဖား

ကယားပြည်နယ်အဖြစ် သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်ကို ကယားပြည်

စွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

တော်တွင်AD ၁၁၅၀ ကပင် နိုင်ငံစတင်ထူထောင်ရာမှ

ဟောဖားစိုး ဒါတံ န င် , တုံ ခေါက် တိုး ငေါင် ကျ ိဒါဘစု့ ,

နယ်အစား ကရင်နီပြည်နယ် ဟူ၍ ပြည်သူလူထုများ

ပြည် န ယ် လွ တ် တော် တွ င် ပြည် န ယ် သားနှ င့်

ယနေ့တိုင်အတူတကွ နေထိုင်လာခဲ့သည်။ ဒီမောဆို

သူတပါးအမေဖြစ် အားမိမိအမေ ကဲ့သို့အမေ ဟုသွား

နှစ်သက်သော ကရင်နီပြည်နယ်အဖြစ် ပြန်လည်ခေါ်

ဆို င် သောလု ပ် င န်း လှ စ် ဟ င်း ပါကတစ် ဦးထဲ ဖြစ် သူ

ဒေသမရောက် မီ ရှေးစောဖြာမင်း အဖြစ် လာရာလ

ခေါ်ပါကတစ်လမရ၊ သူတစ်ပါး အဖေကို အဖေ အဖြစ်

ဆိုရမည်ဖြစ်သည် ။ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီဖြစ်ရန်

ပြ ည် န ယ် လွ တ် တော် ဦး သဲ ရ ယ် က တ င် ပြ သွား ကာ

မ်း ကြောင်း တစ် လျှော က် ကို ယ့် မ င်း ကို ယ့် ချင်း ဖြင့်

သွားခေါ် ပေါင်းသော်တစ်နှစ်မရ၊ သူတစ်ပါး အသိုင်း

ကရင် နီ ပြ ည် န ယ် ကို မြန် မာနို င် ငံ ထဲ သို့ ပေါင်း စည်း

NLD ကို ယ် စားလှ ယ် အ မတ် တ စ် ချ ို့ဝို င်း ပြီး ထောက်

အုပ်ချုပ် လာခဲ့ရာ ဘောလခဲ၊ ကြယ်ဖိုးကြီးနယ်တို့တွင်

အဝိုင်းသွား ပေါင်းဖက်နေသော် ဆယ်ရက်ထက်ခံမည်

ရာမှာ ဖယ်ဒရယ်မူအရ ပြည်နယ်များဖြင့် ပေါင်းစည်း

ခံ မှ အဆို ထ မြောက် သောအဖြစ် သို့ မရောက် စေ ဘဲ

ဘိုးဖြူလှမင်း၊ ကေးဖိုးဒူစောဖျာ မင်းများထီးနန်းစိုက်

မဟုတ်၊ ဟူ၍အဆိုရှိသည်။

သော စနစ်မူ ဖြင့် ထည့သ
် င
ွ ်းရေးဆွသ
ဲ ွားပါမှ ရှေးကရင်နီ

နိင
ု င
် တေ
ံ
ာ်သမ္မတမှ ခန့်အပ်လာသောဝန်ကြီးချုပ်အား

အုပ်ချုပ်ခဲ့သည် မှာအထင်အရှားပင်ဖြစ်သည်။

ဤသည်ကားဖြတ်သန်းခဲသေ
့
ာအတွေ့အကြုံအ

ကေး ဖိုး ဒူ မ င်း လ က် ထ က် ၁ ၈ ၅ ၇ ခု နှ စ် တွ င်

ရကယားပြည်နယ်ကက
ို ယား(ကရင်န)ီ နယ်သားတိက
ု့

အန္ဒယ
ိ အင်္ဂလပ
ိ ၏
် ဘုရင်ခခ
ံ ျုပ် W.D.O.Rilley ရိင
ု ်းလေး၏

စီ မံ အု ပ် ချုပ် မ င်း လု ပ် စေသောလှု ပ် ဆော် ခြ င်း သာဖြစ်

ပြည်၏ သီးခြားလွတ်လပ်သော မူနှင့် ပြည်နယ်အဖို့
ကိုက်ညီသွားမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၀၀ပြည့် နှ စ် နှောင်း ပို င်း စပ် ကူး ဒီ မို က ရေ
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a'owGif; owif;

uE Wm&0wDwdkif;(rf)

atmufwdkbmv (1) &ufae@/ 2020 ckESpf

ykpGefqdwfuav; b,fvdki,f
odkufpdk;xGef; (ewf&Gm)
“ပုစွန်ဆိတ်ကလေး ဘယ်လိုငယ်၊ ပင်လယ်ကူးတတ်တယ်” တဲ့။
ကိယ
ု ခ
် န္ဓာသေးသေးမွှားမွှားကလေး ဖြစ်ပေမယ့် ဒီပစ
ု န
ွ ဆ
် တ
ိ က
် လေးတွေက
တဝေါဝေါ တဝု န်း ဝု န်း နဲ့ လှို င်း လေတွေထန် နေ တဲ့ ပင် လ ယ် ပြ င် ကျယ်
ကြီးထဲမှာ လက်ပစ်ကူးနိုင်ကြပါသတဲ့။
ရ ပ် ကွ က် / ကျေး ရွာ အု ပ် စု စာ ရေး လေး တွေ ကို ကြ ည့် ပြီး တော့
ဒီအဆိုလေးကို မကြာမကြာ သတိရမိ ပါတယ်။ စာရေးလေးတွေလို့ ပြော
လိုက်ရတာက ရာထူးသေးသေးလေးတွေမှာ တာဝန်ထမ်းရတဲ့ သူတွေမို့
စာရေးလေးတွေလို့ပြောလိုက်ရတာပါ။ သူတို့ထက်ရာထူးငယ်တာဆိုလို့
ရုံးအကူတို့၊ စာပို့တို့၊ သန့်ရှင်းရေးတို့ဆိုတဲ့ အခြားအဆင့်ဝန်ထမ်းလေး
တွေပဲ ရှိ တော့ တ ယ် ။ စာရေးဝန် ထ မ်း တွေထဲ မှာ တော့ သူ တို့ ရာထူး က
အငယ်ဆုံးပါပဲ။ အသက်အရွယ်အနေနဲ့ကတော့ အလုပ်ဝင်ခါ အသက်နှစ်
ဆယ်ကျော်တန်း ကနေ ပင်စင်ယခ
ူ ါနီး အချ ိန်အထိပါပါတယ်။ အရွယစ
် ပေ
ုံ ါ့။
လစာနှစ်သိန်းတောင်မပြည့်တဲ့ရာထူးလေးတွေထဲမှာ ဘာကြောင့်
များ ဝန်ထမ်းဘဝကုန်ဆုံးတဲ့အထိ တစ်သမတ်တည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်
နေနိင
ု က် ြတာပါလိမဆ
့် တ
ို ာကို အစကတော့ အဖြေရှာလို့ မရခဲဘ
့ ူး။ နောက်
ပို င်း မှာ တော့ တစ် စ တစ် စ ရလာခဲ့ ပါတယ် ။ ရာထူး ငယ် တာ၊ မငယ် တာ
တွေကို အ သာထား၊ လစာ နည်း တာ၊ မနည်း တာတွေကို ခဏဖယ် ပြီး
ပြန် ကြည့် လို က် ရ င် သူ တို့ တွေ က အများအားဖြင့် ကို ယ့် ရ ပ် ကို ယ့် ရွာ
ကိုယ့်ဒေသမှာပဲ အိုးမကွာ၊ အိမ်မကွာအလုပ်လုပ်နေရတယ်ဆိုတဲ့အနေ
အထားလေးတွေကို ကျေနပ်ရောင့်ရဲ နေကြတာပါ။ ပြီးတော့ ရပ်ရွာတစ်
ခုမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရွာ ကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ့်
ပတ်ဝန်းကျင်ကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ အကျ ိုးပြုနေရတာပါလား
ဆိုတဲ့အသိစိတ်ကလေးက သူတို့အတွက် ရင်တွင်းပီတိတွေဖြစ်စေခဲ့ပြီး
တော့ ဒီအလုပ်လေးမှာ သံယောဇဉ်တွယ်ဖြစ်နေကြတာလည်း ပါပါတယ်။
ဟု တ် တ ယ် လေ။ သူ တို့ လု ပ် ရ တဲ့ အ လု ပ် လေးတွေလည်း ကြည့် ပါ
ဦး။ ဌာနနာမည်ကိုက အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန။ တကယ်တော့
လည်း ဌာနရဲ့နာမည်နဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့ တာဝန်တွေကိုပြန်လည်
ချ န
ိ ် ထိုး သုံး သပ် ကြည့် ရ င် အု ပ် ချုပ် ရေးဆို တဲ့ စ ကားလုံး ထက် အထွေ
ထွေ ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့က ပိုပြီး လိုက်ဖက်ညီနေတာပါ။ အထွေထွေဆိုမှ
တကယ့် ကို အထွေထွေစုံ စီ န ဖာပါရတဲ့ ဌာနပါပဲ ။ ဌာနအကြောင်း ဆွေး
နွေးတဲ့ဆောင်းပါးမဟုတ်လို့ ဒီနေရာမှာတော့ ဌာနလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်
သက်လို့ အကျယ်တဝင့် မဆွေးနွေးလိုတော့ပါဘူး။ အဓိကဆွေး နွေး တင်
ပြလိုတာက ရပ်/ကျေး စာရေးလေးတွေရဲ့အကြောင်းပါ။
သူတို့လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေထဲက စာရင်းဇယားကောက်တဲ့အလုပ်
တစ်ခုကိုပဲ ပြောကြဦးစို့။ ဒီလအတွင်း ရပ်ရွာထဲမှာ လူဘယ်နှယောက်
ရှိနေတယ်ဆိုတာတွေ၊ ဘယ်နှယောက်မွေးပြီး ဘယ်နှယောက် သေဆုံး
တယ်ဆိုတာတွေ၊ ကိုယ့်ရပ်ရွာထဲကနေ တစ်ခြားဒေသကို ဘယ်နှယောက်
ပြောင်းသွားကြပြီး ကိုယ့်ရပ်ရွာထဲကို ဘယ်နှယောက် ပြောင်းရွှေ့ဝင်ရော
က်လာကြတယ်ဆိုတာတွေ၊ အဆောက်အအုံတွေ ဘယ်နှလုံးတိုးလာပြီး
ဘယ်နှလုံး လျော့သွားတယ်ဆိုတာတွေ၊ ဘယ်သူတွေက လယ်ယာမြေ
ဘယ် လောက် လု ပ် ကို င် ခွ င့် ရ နေတယ် ဆို တာတွေ၊ ဘာတွေစို က် ပျ ိုး
ထားတယ် ဆို တာတွေ၊ ကျွဲ ၊ နွား၊ ထွ န် ၊ ထယ် တွေ ဘယ် လောက် ရှိ နေ
တယ်ဆိုတာတွေ၊ အခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့ အတန်းအလိုက် ကျောင်း
သားတွေ ဘယ် လောက် ရှိ သ လဲ ဆို တာတွေ၊ ဘယ် ဝ န် ထ မ်း တွေလာပြီး
ဘာတွေလု ပ် သွားတယ် ဆို တာတွေ၊ ဘာအမှု အ ခင်း တွေ ဖြစ် နေ တယ်
ဆို တာတွေ စသည် စ သည် အားဖြင့် ဒီ စာရင်း ဇယားတွေကို လစဉ် ပုံ မှ န်
ပြုစု နေကြရတာပါ။ ဒါတွေက ထားလို က် ပါတော့ ။ သူ တို့ လု ပ် ရ မယ့်
ပင်မလုပ်ငန်းတွေပါပဲ။
ပင်မလုပင
် န်းတွေအပြင် တစ်ခြားဝန်ကြီးဌာနတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ
ကပေးအပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေ ကိုလည်း လုပ်ကြရသေးတာပါ။
အသက် ၈၅ နှစ်အထက် ဘိုးဘွားတွေကို လူမှုရေးပင်စင်ထောက်
ပံမ
့ ယ်ဆတေ
ို
ာ့လည်း စာရင်းကောက်တာကအစ အိမတ
် င
ို ရ
် ာရောက်ငွေပေး
အပ် တာအထိ သူ တို့ ၊ အသက် ၈၀ ကနေ ၈၅ အတွ င်း ဘိုး ဘွားတွေကို
တစ် ကြိ မ် တ ည်း ထောက် ပံ့ ဖို့ စာရင်း ပြုစု ပါဦး ဆို တော့ လ ည်း သူ တို့ ၊
အခြေခံ လူ တ န်း စားစာရင်း တွေကောက် ပါဦး ဆို တော့ လ ည်း သူ တို့ ၊
လေ မု န် တို င်း ကျ သွား လို့ ဘ ယ် နှ အိ မ် ပြို သွား သ လဲ ၊ ဘ ယ် နှ အိ မ် ထိ
ခိုက်သွားသလဲ၊ ဘယ်သူ့အိမ်က သွပ်ဘယ်နှချပ်လန်သွားသလဲ၊ အိမ်တွေ
ပျက် စီး သွားတော့ အခု သူ တို့ ဘ ယ် သွားနေနေကြသလဲ ၊ အဲ့ ဒီ အ ထဲ မှာ
ယောကျ်ားကဘယ်နယေ
ှ
ာက်၊ မိန်းမကဘယ်နယေ
ှ
ာက်လ၊ဲ အသက် ၁၈ နှစ်
အထက်ကဘယ်နယေ
ှ
ာက်၊ ၁၈ နှစအေ
် ာက်ကဘယ်နယေ
ှ
ာက်လဆ
ဲ တ
ို ာတွေ
ကို အပူတလော မေးကြဖြေကြတင်ပြကြရတော့လည်းသူတို့၊ ရပ်ရွာထဲမှာ
ဝါဆိုသံဃာဘယ်နှပါးရှိသလဲလို့မေးတော့ လိုက်ကောက်ပြီးတင်ပြကြရ
တာလည်းသူတို့၊ တိုင်း၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်/ကျေးပေါင်းစုံဘောလုံးပွဲကြီး
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ကျင်း ပမှာ မို့ ကစားသမားတွေရှာ ပေး၊ လေ့ ကျင့် ရေး၊ စည်း ကမ်း ထိ န်း

ထောင်၊ တစ်သောင်းလောက်အထိရောက်တတ်တာမို့ အားလုံးကိုတော့

သိ မ်း ရေးမှာ လည်း သူ တို့ ၊ ကို ဗ စ် - ၁၉ ကပ် ရောဂါကြီး ဖြစ် လို့ Quar-

သိနိုင်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။

a n t i n e C e n t e r တွေ ဖွ င့် ကြ ဦး စို့ ဆို တော့ လ ည်း သူ တို့ ၊ ပါ တီ စုံ ဒီ

စာရင်းကောက်ယူတာလောက်တင် အခက်အခဲရှိတာမဟုတ်သေး

မို က ရေ စီ အ ထွေထွေရွေး ကော က် ပွဲ ကြီး အ တွ က် မဲ စာ ရ င်း တွေ

ပါဘူး ။ ကောက် ပြီး သားစာရင်း ကို မြို့နယ် ရုံး ပို့ ဖို့ က လည်း အခက် အ ခဲ ရှိ

ပြုစုကြဦးဆိတေ
ု
ာ့လည်း သူတ။ို့ သူတ၊ို့ သူတ၊ို့ သူတ၊ို့ နေရာတကာ မပါမပြီး။

သေးတာပါ။ တစ်ချ ို့စာရင်းဇယားတွေက ကောက်ယူချ ိန်တစ်ရက်နှစ်ရက်

ဟို ဌာနက ဟို စာရင်း လေးလို နေ တာ၊ ရပ် / ကျေးအဆင့် မှာ က

လောက် ပဲ ရ တာ။ အချ န
ိ ် မီ ပြ န် ပို့ နို င် ဖို့ က အရေးကြီး နေတယ် ။ အင် တာ

ဝန်ထမ်းမရှလ
ိ ို့ ကူပါဦးဆိတေ
ု
ာ့လည်း “ဟုတသ
် ားပဲ၊ ကူပေးလိက
ု က် ြလေ”။

နက်လင
ို ်းကမမိဘူး။ Viber မမိဘူး။ တစ်ချ ို့နယ်မြေတွေက ရိုးရိုးဖုန်းတောင်

ဒီဌာနက ဒီအချက်အလက်လေးကောက်ယူချင်တာ၊ ရပ်/ကျေးတွေ ကူမှ

ခေါ်လို့ မ ရဘူး ။ အမြဲ တ မ်း ဆက် သွ ယ် မှု ဧ ရိ ယာပြင် ပ ။ ဒီ တော့ တစ် ခု ခု

ဖြစ်မှာပါဆိုပြန်တော့လည်း “ဒါလည်းဟုတ်တာပဲ၊ ဝိုင်းလိုက်ကြဦး”ပေါ့။

ပြောစရာရှိရင် သူနဲ့အနီးစပ်ဆုံးစာရေးတစ်ယောက်ကိုဖုန်းခေါ်၊ ဘယ်သူ့

လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေကများလာ၊ များပြီးရင်းကိုများလာ၊ လူကတစ်ကိုယ်

ကို ဘာသွားပြောလို က် ဦးဆို တာမျ ိုး။ သိ ရ လို့ ပြေးလာပြီ ဆို တော့ လ ည်း

တည်း ။ ရပ် ကွ က် / ကျေးရွာ အု ပ် စု တ စ် ခု လုံး မှာ မှ တစ် ယောက် တ ည်း ။

လမ်းမှာချောင်းရေတွေလျှံနေလိ၊ု့ ဆိင
ု က
် ယ်လမ်းက ရွှံ့တွေကပ်နေတာ စီးဖို့

ရပ် ကွ က် / ကျေးရွာ အု ပ် စု ဆို တာ သေးသေးငယ် င ယ် လေးတွေပါပေမယ့်

မပြောနဲ့ တွန်းတောင်မရတော့လို့ ဆိတ
ု ာမျ ိုးတွေကလည်း ရှနေသေ
ိ
းတာပါ။

နယ် မြေ ကလည်း ကြီး ကြီး ကျယ် ကျယ် ၊ လူ ဦးရေကလည်း များများ

“အုပ်ချုပ်မှုစနစ်အရ ဆယ်အိမ်မှူးတွေ၊ ရာအိမ်မှူးတွေရှိနေတာပဲ

ပြားပြားဆိုတာတွေလည်း ရှိကြပါသေးတယ်။

ကို ယ့် ဆ ယ် အိ မ် လောက် တော့ ကို ယ် သိ ကြမှာ ပါ၊ ဒီ အ တို င်း တာဝန် ခွဲ ပြီး

“ထွေ/အုပ်တွေက ဒီစာရင်း လေးတောင်မှန်အောင်မလုပ်နို င်

အကောက် ခို င်း ပေါ့ ” လို့ တော့ ပြောမယ် ဆို ပြောနို င် ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့

ကြဘူး လား” ဆို တဲ့ ဝေဖန် သံ တွေ လည်း မကြာမကြာကြားရပါတယ် ။

ဆယ်အိမ်မှူး၊ ရာအိမ်မှူးတွေထဲမှာ တာဝန်ကျေကျ တက်တက် ကြွကြွ

ဒီစာရင်းလေးတစ်ခတ
ု ည်းဆိရ
ု င်တော့ တော်သေးတာပေါ့။ လုပရ
် တဲစ
့ ာရင်း

နဲ့လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေကြသူတွေ ရှိသလို အများအားဖြင့်က တစ်လ

ဇယားတွေက အထက်မှာဖော်ပြထားတာတွေနဲ့တောင်မကသေးပါဘူး။

နှစ်လနေမှ တစ်ခါလောက် ကျင်းပတဲ့ ရပ်/ကျေးအစည်းအဝေးလေးကို

ဒါက သတိ ရ သလောက် သာ ရေးလို က် တာပါ။ စာရင်း ဇယားတွေက

တောင်မှ တစ်ခါမှမတက်တဲ့သူတွေရှိနေတာပါ။

ပတ် လ ည် ဝို င်း နေတယ် ။ အလု ပ် မြားဦးတွေက စု ပြုံ ထိုး စို က် နေ တယ် ။

တာ ဝ န် မ ကျေ လို့ အ ရေး ယူ ရ အော င် က လ ည်း အ ရေး ယူ စ ရာ

လူ က တစ် ကို ယ် တ ည်း ။ ဒသဂီ ရိ ဘီ လူး မင်း လို ဦးခေါင်း ဆယ် လုံး ထား၊

ပြဋ္ဌာန်း ချက် မ ရှိ ။ ပြဋ္ဌာန်း ချက် ရှိ ဦးတော့ အသုံး စရိ တ် ၊ ချ ီးမြှင့် ငွေပေးမ

မျက်လုံးနှစဆ
် ယ်ထား၊ မာရ်နတ်မင်းလို လက်ရုံးပေါင်းတစ်ထောင်ဖန်ဆင်း

ထားနိုင်တဲ့အတွက် သူ့ကိုအရေးယူဖို့က အားနာစရာတွေဖြစ်နေပါတယ်။

ထားနိုင်မှ အဆင်ပြေတော့မယ့်ပုံမျ ိုးပါ။

ဒီတော့ စည်းရုံးရေးနည်းလမ်းနဲ့သာ စခန်းသွားကြရတာပါ။ ခက်တာက

အ များ အား ဖြ င့် စာ ရ င်း ဇ ယား ကော က် ယူ တဲ့ လု ပ် င န်း တွေ မှာ

တစ် ချ ို့တွေအလု ပ် မ လု ပ် ကြတာက မလု ပ် နို င် လို့ လ ည်း မဟု တ် ဘူး ၊ ငွေ

ရတဲအ
့ ချ ိန်ကလည်း နည်းတတ်ပါတယ်။ ဥပမာဆိပ
ု ါတော့၊ မိုးကကြီးသွားပြီ၊

ကြေးမရလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကြည့်မရကြ

မိုး သီး တွေ က ကျ သွား ပြီ ၊ လေ ကြ မ်း က တို က် သွား ပြီ ။ “ နှ မ်း ခ င်း တွေ

လို့ မျက်နှာချင်းမဆိုင်ကြတဲ့သဘော။ ဒီတော့ စည်းရုံးရေးလုပ်ဖို့ ကလည်း

ဘယ် နှ ဧ က ပျက် သွားသလဲ ၊ စပါးခင်း ဘယ် နှ ဧ ကရေမြုပ် သွားသလဲ ၊

အတော်ခက်သေးတာကိုး။

မြုပ် တာကဘယ် နှ ဧ ကလဲ ၊ ပြန် ကောင်း နို င် တာက ဘယ် လောက် လဲ ၊

ပြော ခဲ့ ပြီး သ လို ပါ ပဲ ။ ဒီ လော က် များ ပြား လှ တဲ့ အ လု ပ် တာ ဝ န်

လုံး ဝ ပျ က် စီး နို င် တာ က ဘ ယ် လော က် လဲ ၊ တော င် သူ ဘ ယ် နှ ဦး လဲ ၊

တွေကို သူတို့တွေချည်းသက်သက်လုပ် နေကြရတာတော့ မဟုတ်ပါ ဘူး။

ဘယ် သူ က ဘယ် လောက် ပျက် တာလဲ ၊ ဘယ် သူ့ အိ မ် က ဘယ် လို ထိ

လက်တွဲဖော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဓိကကတော့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

ခို က် ပျ က် စီး သွား သ လဲ ” ဆို တဲ့ တ ရ စ ပ် မေး လာ တဲ့ မေး ခွ န်း တွေ ကို

ပေါ့ ။ ရပ် ကွ က် / ကျေးရွာ အု ပ် စု အု ပ် ချုပ် ရေးမှူးပေါ့ ။ ပြီး တော့ ကျေးရွာ

မြေတိုင်းစာရေးတို့၊ စိုက်ပျ ိုးရေးက ကွင်းတာဝန်ခံတို့၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့၊

တာဝန်ခံတွေ၊ ရာအိမ်မှူး၊ ဆယ်အိမ်မှူးတွေ၊ ရပ်မိရပ်ဖ တွေ၊ မြေတိုင်း

ရာအိ မ် မှူးတို့ နဲ့ ပေါင်း ကောက် ၊ ရေတွေကလယ် တွေ ကို မြုပ် နေ တု န်း ၊

စာရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်း မာရေး၊ ရဲ ၊ အရန် မီး သတ် စသည် အားဖြင့်

ကွ င်း ကနင်း လို့ မ ရသေး၊ စာရင်း က ဖု န်း တဂွ မ် ဂွ မ် ဆ က် ပြီး တောင်း နေ

ကူ ဖော် ကူ ဖ က် တွေ က အများကြီး ပါပဲ ။ တစ် ခါတစ် ခါကျတော့ လ ည်း

ပြီ ။ မိုး ထဲ ရေ ထဲ အလူး အလဲ နဲ့ ဒု က္ခ ရောက် နေ သူ ကို သွားပြီး “ဦးကြီး တို့

ကူ ဖော် ကူ ဖ က် တွေ ကလည်း ဌာနအလု ပ် ၊ မိ သားစု အ လု ပ် ၊ လူ မှု ရေး

အိ မ် မှာ သွ ပ် ဘ ယ် နှ ချ ပ် လ န် သွား သ လဲ ဗျ ” ဆို တော့ “ မ သိ ဘူး ကွာ ၊

အလုပစ
် သည်အားဖြင့် မအားမလပ်တအ
ဲ့ ခါတွေက ရှသေ
ိ
းပြန်တာဆိတေ
ု
ာ့

မင်း ဟာမင်း သာကြည့် ရေးသွားပေတော့ ” ဆို တာမျ ိုး။ အလျင် စ လို လု ပ်

အခါခပ်သိမ်း ကူပါ၊ ကယ်ပါလုပ်နေလို့ကလည်း မဖြစ်ဘူးလေ။

ရတဲ့ ကိ န်း ဂဏန်း တွေပဲ လွဲ သ လောက် တော့ လွဲ မှာ ပေါ့ ဆို ပြီး ခပ် ပေါ့

အလု ပ် တွေ မနို င် မ နင်း ဖြစ် နေ တာနဲ့ ပတ် သ က် ပြီး တော့ အကြံ ပြု

ပေါ့ လု ပ် လို့ လည်း မရပြန် ဘူး ။ အထောက် အ ပံ့ ပေးတဲ့ အ ချ န
ိ ် ကျတော့

ချက် တွေ အမျ ိုးမျ ိုးပေးကြပါတယ် ။ ကောင်း တဲ့ အ ကြံ ဉာဏ် တွေ လည်း

သူကျတော့ဘယ်လောက်ရပြီး ကိယ
ု က
့် ျမှ ဘယ်လောက်ပပေ
ဲ းလိဆ
ု့ ပို ြီး တိင
ု ်

အများကြီး ပါကြပါတယ် ။ တစ် ချ ို့ကိ စ္စ တွေ ကျတော့ လ ည်း အကြံ ဉာဏ်

စာတောစာတွေတစ်ထပ်ကြီးတက်သွားမှာကလည်း ကြောက်ရသေးတာ။

မ ရှိ တာ မ ဟု တ် ဘဲ ဒီ အ ကြံ ဉာ ဏ် ကို အ ကော င် အ ထ ည် ဖော် ဖို့ ခ က် ခဲ

အဆူအဆဲခံကြရတယ်ဆိုတာကတော့ ရိုးတောင်နေပြီလို့ပြောရမလိုပါပဲ။

နေတာမျ ိုးပါ။ ဥပမာအားဖြင့် ကျွမ်းကျင်သူ တွေကိုသာ ဝန်ထမ်းအဖြစ်

မဲ စာရင်း ကောက် တ ယ် ဆို ပါစို့ ။ ရပ် / ကျေးကော် မ ရှ င် အ ဖွဲ့ ခွဲ မှာ

ရွေးချယ်ခန့်ထားဖိအ
ု့ ကြံပြုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အဆင့မ် ြင့ပ
် ညာ

အတွ င်း ရေးမှူးတာဝန် ယူ ထားရတော့ မဲ စာရင်း ပြုစု ရေးမှာ အဓိ က

ဘွဲ့တွေရထားပြီး ကွန်ပျူတာသင်တန်း၊ စာရင်းကိုင်သင်တန်းတွေတက်

တာဝန်ရှိသူဖြစ်နေပြန်တယ်။ ရပ်မိရပ်ဖ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေ၊ ဝိုင်းကြ

ရောက်အောင်မြင်ထားသူတွေကို အလုပ်ပေးချင်ပေမယ့် လစာနှစ်သိန်း

ဝန်းကြ သူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အဖွဲ့တွေခွဲပြီး ဘယ်လိုကောက်ကြပေမယ့်

မပြည့် တဲ့ စာရေးဝန် ထ မ်း နေရာအတွ က် လျှော က် လွှာ ခေါ်ယူ တဲ့ အ ခါ

တစ်ချ ို့က အိမထေ
်
ာင်စဇ
ု ယား မလုပရ
် သေး၊ မှတပ
် တ
ုံ င်တောင်မရှသေ
ိ
းတဲ့

အဆင့်မြင့်ပညာဘွဲ့ရသူတွေက လျှောက်ခဲပါတယ်။

သူ တွေ က ရှိ နေပြ န် ။ မှ တ် ပုံ တ င် ရှိ ပြ န် တော့ ဘ ယ် နား သိ မ်း ထား မိ

လျှော က် လို့ ခ န့် လို က် ရ င် လ ည်း ဒီ ရာထူး ၊ ဒီ လ စာနဲ့ ကြာရှ ည်

မှ န်း မ သိ လို့ နံ ပါတ် လ ည်း အလွ တ် မ ရပါဘူး ပြောတဲ့ သူ က ပြော။ ကို ယ့်

မပျော် မွေ့နို င် ကြတာက များတတ် ပါတယ် ။ ပြီး တော့ နေစရာအိ မ် ၊

သားသမီး ကို ယ် ဘယ် နှ ခု နှ စ် က မွေးထားမိ မှ န်း မသိ တဲ့ ရိုး ရိုး အအ

သွားလာစရာ ဆိင
ု က
် ယ် စသည်အားဖြင့် တစ်ခမ
ု မ
ှ ပေးမထားနိင
ု တ
် အ
ဲ့ တွက်

တောင် သူ ဦးကြီး တွေကလည်း ရှိ နေပြ န် ။ လူ စုံ တ က် စုံ ရှိ တဲ့ အ ချ န
ိ ် စောင့်

သက် ဆို င် ရာဒေသခံ တွေ ကို ခ န့် ထားမှ ရေရှ ည် အဆင် ပြေ တာမျ ိုးပါ။

ပြီး မှ သွားမေးနေဖို့ က လည်း မဖြစ် ။ ဒီ တော့ ရှိ တဲ့ အိ မ် ထောင် စု စာရင်း

ပြေးရလွှားရ၊ တောတွေတောင် တွေ ကို ဖြတ် ကျော် ရ နဲ့ ဆို တော့ တော် ရုံ

လေး တွေ လှ န် ကြည့် ၊ ကူး သ င့် တာ ကူး ။ အိ မ် ထော င်စု စာ ရင်း ထဲ မ ပါ

တန် ရုံ အကြမ်း ပတမ်း ခံ နို င် ရုံ နဲ့ လည်း အဆင် မ ပြေပြန် ပါဘူး ။ ဒီ တော့

သေးတာတွေကို လူ နာမည် သိ ရ င် လူ နာမည် နဲ့ အဖေနာမည် ထ ည့် ပြီး

လက် ရှိ လူ တွေ ကို တတ် နို င် သ မျှ လေ့ ကျင့် သ င် ကြားပြီး ဆောင် ရွ က်

ကျန် တာလေးတွေ ကွ က် လ ပ် ချန် ထားလို က် ရ တယ် ။ တစ် ခါတစ် လေ

တဲ့နည်းလမ်းနဲ့သာ လျော်ညီနေတာပါ။ အပြိုင်လျှောက် စနစ်အရ လစ်

ကိယ
ု အ
့် မ
ိ က
် လူရဲ့နာမည်ကတေ
ို
ာင် မှနအေ
်
ာင်မပြောနိင
ု တ
် ာလေးတွေရှတ
ိ

လပ် မှု ရှိ လို့ လျှော က် လွှာ ခေါ်တို င်း မှာ အားတက် သ ရော လျှော က် ထား

ယ်။ ပေးထားတာကနာမည်လှလှလေး ဘုန်းခန့်ဇေယျာဦးတို့ ဘာတို့ပေါ့။

ကြဖို့လည်း မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။

အိ မ် က အဘွားကြီး တစ် ယောက် တ ည်း ရှိ တဲ့ အ ချ ိန် စာရင်း ကသွား

ဒီဆောင်းပါးရဲ့အလိုအရ ရပ်/ကျေးစာရေးတွေ အမြဲတမ်းပဲအလုပ်

ကောက်မိ၊ “အဘွားမြေး အလတ်ကောင်လေးကဘယ်သူပါလိမ့်”ဆိုတော့

တွေများနေကြသလား၊ ပိတ်ရက် ကလေးတောင် မနားရတော့ဘူးလားလို့

“မောင် ဘု န်း ပါကွ ယ် ” ဆို တာနဲ့ မောင် ဘု န်း ဖြစ် က ရော။ စာရင်း ကပ် တဲ့

မေးစရာရှိ ပါတယ် ။ နားရတဲ့ အ ခါတွေလည်း ရှိ ပါတယ် ။ အလု ပ် ပါးတဲ့

အချ ိန်ကျတော့ မှားပါတယ်ဖြစ်ကရော။ ကိုယ့်ရပ်ကွက်ထဲကလူတောင်
ကိုယ်မသိရ ကောင်းလားမေးတဲ့သူတွေတော့ရှိပါရဲ့။
ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုကြီးရင် လူဦးရေက ငါးထောင်၊ ခြောက်
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ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိခိုကစေ
် နိုင်တဲ့ စွမ်းအင်ကဏ္ဍကို ငြိမ်းချမ်း
ရေးဖြစ်စဉ်မှာ ထည့်သွင်းဆွေးနွေးရန်လိုဟုဆို

အခါလည်းပါးပါတယ်။ လုံးဝအားနေတဲ့ အခါမျ ိုးလည်း ရှိတော့ရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အလုပရ
် ပ
ှု နေ
် တဲ့ အချ ိန်တွေကလည်း အတော်ကြီးများနေကြတယ်
ဆိုတာကို တင်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။
စာ ရေး လေး တွေတော် ကြော င်း တ တ် ကြော င်း အ မွှ မ်း တ င် တဲ့
စာလည်းမဟုတပ
် ါဘူး။ အားလုံး လိမ္မာ နေကြတယ်လလ
ို့ ည်း အမွှမ်းတင်တာ
မဟုတ်ပါဘူး။ မှားလို့ယွင်းလို့ အရေးယူနေကြရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ တင်ပြလိုတာကတော့ သူတို့တွေက တတ်သလောက် မှတ်သ
လောက်ကလေးနဲ့ ရသမျှ အချ ိန်လေးအတွင်းမှာ ကုန်းရုန်းလှုပ်ရှားနေကြ
ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသာ တင်ပြနေတာပါ။
လို ရ င်း ကို ပြ န် ချုပ် ရ ရင် တော့ တစ် ဦးချင်း တစ် ယောက် ချင်း စီ ရဲ့
ပူး ပေါင်း ဆောင် ရွ က် မှု ကို နွေးထွေး လှို က် လှဲ စွာ ကြို ဆို ဖိ တ် ခေါ်ချင် တာ
ပါပဲ ။ ရာအိ မ် စု က ရာအိ မ် စု အ လို က် တာဝန် ယူ ကြရင် ၊ ဆယ် အိ မ် စု က
ဆယ်အမ
ိ စ
် အ
ု လိက
ု တ
် ာဝန်ယကူ ြရင်၊ ယုတစ
် အ
ွ ဆုံး ကိယ
ု မ
့် သ
ိ ားစုအတွက်
စာရင်းဇယားမှနက
် န်ဖအ
ို့ ရေး ကိယ
ု က
် ယ
ို တ
် င
ို သ
် ွားရောက်ပူးပေါင်းဆောင်
ရွက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် အားလုံးရဲ့စာရင်းဇယားအချက်အလက် တွေက
ဒီကနေ့ထက်ပိုပြီးမှန်ကန်လာမှာပါ။
ရာထူး ဌာနန္တ ရ ကြီး ကြီး မဟု တ် ဘဲ ရာထူး သေးသေး၊ နေရာငယ်
ငယ်လေးမှာ ကျင်လည်လှုပ်ရှား နေကြရတာကတစ်ကြောင်း၊ သူတို့ရုန်း
ကန်ရတဲန
့ ယ်ပယ်ရဲ့ကျယ်ပြန့်မက
ှု တစ်ကြောင်းကြောင့် သူတတွေ
ို့
ကို ပုစန
ွ ်
ဆိတ်ကလေးတွေနဲ့တင်စားလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပုစန
ွ ဆ
် တ
ိ က
် လေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ နောက်ထပ်အဆိတ
ု စ်ခလ
ု ည်း
ရှိ ပါသေးတယ် ။ ငါးတကာ ယို တဲ့ ချေး ပု စွ န် ဆိ တ် ခေါင်း လာစု တ ယ် တဲ့ ။
ဘယ်လပ
ို ဖဲ ြစ်ဖြစ် ပုစန
ွ ဆ
် တ
ိ က
် လေးတွေကတော့ ပုစန
ွ ဆ
် တ
ိ ပ
် ပ
ီ ီ ဒီပင်လယ်
ပြင် ကြီး ထဲ မှာ ဆက် လ က် ကူး ခတ် နေဖြစ် ကြဦးမှာ ပါပဲ ။ တစ် ခါတစ် ခါ
ကျတော့ လ ည်း လှို င်း ကြားလေကြားမှာ မူး မို က် မေ့ မြောသွားအောင်
လွင့်ပါသွားရတာမျ ိုးတော့ ရှိတာပေါ့လေ။
အ ရွ ယ် ဘ ယ် လို င ယ် ပေ မ ယ့် ပု စွ န် ဆိ တ် က လေး တွေ က တော့
ပင်လယ်ပြင်ကို လက်ပစ်ကူးနေကြဆဲ ပါပဲ။
သိုက်စိုးထွန်း(နတ်ရွာ)

cGef;uvdkif;z&D;
ပြီးခဲတ
့ ဲ့ ပြည်ထောင်စငြ
ု မ
ိ ်းချမ်းရေးညီလာခံတွေမှာ စွမ်းအင်ကဏ္ဍကို
ဆွေးနွေးဖို့ ခေါင်း စဉ် အ တိ အ ကျ ချမှ တ် ထားခြင်း မရှိ ပေ မယ့် ဒါဟာ
ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ ထည့်
သွင်း ဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးရေးရာစင်တာ(ENAC)ရဲ့
အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာ ပညာမွန်က ပြောပါတယ်။
“အခု အကြီး စားစီ မံ ကိ န်း တွေရှိ တဲ့ နေ ရာက လက် န က် ကို င် ပဋိ
ပက္ခ ဖြစ် တဲ့ နေ ရာဖြစ် တဲ့ အ တွ က် ကြောင့် အကယ် ၍ ဒီ စီ မံ ကိ န်း တွေကို
ဆက် လ က် လု ပ် ဆောင် သွားမယ် ဆို ရ င် ဒါက လက် န က် ကို င် ပဋိ ပ က္ခ
ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါအတွက် ကြောင့်ပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ ဒီကိစ္စတွေကို

owif;rsm;/ aqmif;yg;rsm;/

ဆွေးနွေးပြီးမှသာ ဒီစီမံကိန်းတွေကို လုပ်ဆောင်သွားဖို့ လိုတာပေါ့နော်။
အကယ်၍ ဘာမှ သဘောတူညခ
ီ ျက်မရပဲနဲ့ ဒီစမ
ီ က
ံ န
ိ ်းတွေကို ဆက်လက်ပြီး
လုပ်ဆောင်သွား မယ်ဆိုရင် ခုဏက ပြောသလို ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်ရဲ့
ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိခိုက်နိုင်တာပေါ့နော်။”

uAsmrsm;/ umwGef;rsm;/

ဒီ ပြောဆိုချက်ကို စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့က အွန်လိုင်းပေါ်မှာ
ပြုလု ပ် ခဲ့ တဲ့ “စိ န် ခေါ်မှု မြင့် မားနေသည့် မြန် မာနို င် ငံ ၏ ဗဟို ချုပ် ကို င်
ထားသော စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံ”နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သုတေသနစာတမ်း
မိတ်ဆက်ပွဲမှာ ပြောဆိုခဲ့တာပါ။

aA'ifrsm;

၎င်းက အဆိပ
ု ါ စွမ်းအင်ကဏ္ဍကို ပြည်ထောင်စငြ
ု မ
ိ ်းချမ်းရေးညီလာ
ခံမှာ ဆွေနွေးနေတဲ့ မြေယာနှင့် သဘာဝ သယံဇာတခေါင်းစဉ်အောက်မှာ
ဆွေးနွေးအဖြေရှင်းသင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လျှပ်စစ်နဲ့ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းတွေဟာ နိုင်ငံ
အတွ င်း ရှိ လက် န က် ကို င် ပ ဋိ ပ က္ခ တွေ နဲ့ များစွာ ဆက် နွ ယ် နေ ပြီး တော့

ay;ydk hvdkygu

ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ ၎င်းတို့ရဲ့
သုတေသန အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန် မာ့ စွ မ်း အင် ပ င် မ စီ မံ ချက် အ ရ အကောင် အ ထည် ဖော် တ ည်
ဆောက် သွားမယ့် အကြီး စားရေအားလျှပ် စ စ် စက် ရုံ အ များစု ရဲ့ တည်

qufoG,f&ef/

နေရာတွေဟာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ထိန်းချုပ်
နယ်မြေ (သို့) လှုပ်ရှားတဲ့ နယ်မြေတွေမှာ တည်ရှိနေတာပါ။
သာဓကအားဖြင့် ရေအားလျှပ် စ စ် စ က် ရုံ (၁၀) ခု ထ က် မ က
ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO နယ်မြေမှာ ရှိနေသလို ရွာသစ်ဆည်ဟာ
ကရင်နအ
ီ မျ ိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ရဲ့ နယ်မြေမှာ လည်းကောင်း၊

zkef; = 09775868831

ဟတ်ကြီးရေကာတာဟာ ကရင်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး KNU နယ်မြေမှာ
ရှနေ
ိ ပြီးတော့ မိင
ု တ
် ဆ
ုံ ည် ဆိရ
ု င်လည်း SSPP နဲ့ RCSS တိရ
ု့ ဲ့ နယ်မြေတွေမှာ
တည်ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့ အ ပြင် ရခို င် က မ်း ရိုး တမ်း ကနေ တရု တ် နို င် ငံ ၊ ယူ န န် မြို့ကို
ဖောက် လု ပ် ထားတဲ့ ရွှေ ဂ က် စ် သ ဘာဝဓါတ် ငွေ့ ပို က် လို င်း ဆို ရ င် လ ည်း
ကချင် လွ တ် လ ပ် ရေးအဖွဲ့ တပ် မ တော် KIA၊

တအောင်း အမျ ိုးသား

2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf?

လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် TNLA, မြန်မာအမျ ိုးသား ဒီမိုကရက်တစ်
မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDA၊ ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA၊ သျှမ်းပြည်ပြန်လ
ည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS နဲ့ အခြားဒေသတွင်း ပြည်သူ့စစ်တွေရဲ့
လှုပ်ရှာနယ်မြေတွေမှာ တည်ရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်မှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား မီဂ္ဂါဝပ် ၄၀၀၀
ကျော် ထု တ် လု ပ် ဖို့ ရ ည် ရွ ယ် ထားတဲ့ ရွာ သစ် ရေ ကာတာ စီ မံ ကိ န်း နဲ့
ပတ်သက်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနစ
ှ မ
် ှာ အစိုးရနဲ့ KNPP တိအ
ု့ ကြား Bilateral Ceasefire
Agreement (နှစ်ဘက်အကြား အပစ်အခတ်ရပ်စရေ
ဲ း သဘောတညီချက်)
ထဲမှာ သဘောတူညခ
ီ ျက်တစ်ခု အနေနဲ့ အကြီးစားစီမက
ံ န
ိ ်းလုပင
် န်းတွေကို
ပြည် န ယ် အ တွ င်း မှာ ဒေသတည် ငြိ မ် အေးချမ်း မှု နဲ့ တရားဥပဒေစိုး မိုး မှု
မရှိသေးရင် ရပ်တန့်ထားဖို့ သဘောတူထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီသဘောတူညီချက်အရ သုံးလအတွင်း အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းက
ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ သတင်းမီဒီယာ တွေက ဒေသခံတွေနဲ့ တွေ့ဆုံမေး
မြန်းဖိန
ု့ ဲ့ ကွင်းဆင်းလေ့လာခဲတ
့ ယ်လို့ ကရင်နအ
ီ မျ ိးသားတိုးတက်ရေးပါတီ
(KNPP)ရဲ့ ဒု ဥ က္က ဌ ခူး ဦးရယ် က အဆို ပါ သု တေ သနအစီ ရ င် ခံ စာ
မိတ်ဆက်ပွဲမှာ ပြောဆိုပါတယ်။
“တကယ်တမ်း ကွင်းဆင်းတဲ့ အခါမှာ ဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတော့
ကျနော်တို့ ဒေသခံလူထုတွေက မသိဘူး။ ဘာဆိုဘာမှ မသိဘူး။ သတင်း
အချက်အလက်တွေ မရှဘ
ိ ူးပေါ့နော်။ ဆိလ
ု တ
ို ာက ပွငလ
့် င်းမြင်သာမှု မရှတ
ိ ဲ့
အနေအထားမျ ိုးလို့ ပြောလို့ရတယ်။”
ကရင် နီ အ မျ ိုးသားတိုး တက် ရေးပါတီ (KNPP)ဟာ တနို င် ငံ
လုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက် (NCA) မှာ လက်မှတ်
မရေးထိုး သေးတဲ့ တို င်း ရင်း သားလက် န က် ကို င် အဖွဲ့ အစည်း တစ် ခု ဖြစ်
ပါတယ်။
အလားတူ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တည်ဆောက်မယ့် အကြီးစားစီမံကိန်း
တွေဟာ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွား နိုင်ခြေများတဲ့ နယ်မြေတွေမှာ
တည် ရှိ နေ တာကြောင့် ငြိ မ်း ချမ်း ရေးမရှိ ရ င် စီ မံ ကိ န်း တွေကို အကောင်
အထည် ဖော် ဖို့ မဖြစ် နို င် ဘူး လို့ လ ည်း အစီ ရ င် ခံ စာက ထောက် ပြ ထား
ပါတယ်။
မြန်မာနိင
ု င
် ရ
ံ ဲ့ စွမ်းအင်စမ
ီ အ
ံ ပ
ု ခ
် ျုပ်မဟ
ှု ာ ပြည်တင
ွ ်းငြိမ်းချမ်းရေးကို
ဦးတည်နေခြင်းထက် နိုင်ငံအတွင်း နှစ် ၇၀ နီးပါဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပြည်တွင်း
စစ်ကို ပိုပြီး သက်ဆိုးရှည်ရေးကိုသာ ဦးတည်နေတာကို တွေ့ရတယ်လို့
ဆိုပါတယ်။
ဒါ့ ကြောင့် ပြည် တွ င်း ငြိ မ်း ချမ်း ရေးကို ဦးတည် တဲ့ လျှပ် စ စ် နဲ့
စွမ်းအင် စီမက
ံ န
ိ ်းတွေကို ရေးဆွခ
ဲ ျမှတအ
် ကောင် အထည်ဖော်သင့တ
် ယ်လို့
အစီခံစာက ဆိုပါတယ်။
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“ ဒီလက်ရှိလက်ကျန်ကာလမှာရော၊ နောက်တတိယအကြိမ်တက်မယ့်၊ တာဝန်ယူရမယ့် အစိုးရသစ်မှာရောပါ တကယ်တမ်းပြောရရင်တော့ ဒီအတွက်ကို ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာအရ
လေ့လာသိရှိထားတဲ့သူမျ ိုးတွေ ပါဝင်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီးတော့မှကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် KNPP နဲ့ပိုမိုအားကောင်းလာလိမ့်မယ်ပေါ့။ တကယ်တမ်းက ပါးစပ်ကပဲ ပြည်သူ့အစိုးရတို့၊
လူထုရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရလို့ ပြောနေပြီးတော့ တကယ့်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေမှာကျတော့ တပ်မတော်တို့၊ တပ်မတော်အငြိမ်းစားတို့ကိုပဲ တာဝန်ပေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါသည်
ဘယ်လိုမှကို ပြည်နယ်အတွက် ပိုမိုအားကောင်းတဲ့အရွေ့တစ်ခုကို ဖော်ဆောင်နိုင်မှာမ ဟုတ်ပါဘူး ခင်ဗျာ့။ ” လို့ ပြောတဲ့ ကယား( ကရင်နီ ) ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး လေ့လာသုံးသပ်သူ
ကျော်ထင်အောင်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း။
ရေးအတွက်နဲ့ တကယ်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက် ဆိုရင်တော့
ဒီစစ်အစိုးရလက်ထက်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ တရားမဝင်အသင်း ဆိုတာ
မျ ိုးကို ရု ပ် သိ မ်း ပေးဖို့ လို အ ပ် ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အခု ချ န
ိ ် ထိ ကို တော့
ဒီအစိုးရကရော၊ တပ်မတော်ကရောထုတ်ပြန်ကြေညာလာတာ မရှိသေး
ပါဘူးခင်ဗျာ့။
လက် ရှိ ပြောရမယ် ဆို ရ င် တော့ KNPP ကို တရားမဝင် အ သင်း
အဖွဲ့ အနေနဲ့ ပဲ ထားထားတယ် ဆို ရ င် တော့ တကယ် တ မ်း ငြိ မ်း ချမ်း ရေး
အတွ က် ကြိုးပမ်း လို တဲ့ လူ တွေ အနေနဲ့ က အခက် အ ခဲ အ ဟန့် အတား
တစ်ခု ရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တရားမဝင် အသင်းနဲ့
ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေ ပုဒ်မ(၁၇/၁-၁၇/၂)ဆိုတာတွေက ထောင်
ဒဏ် (၂)နှ စ် အထိ အ ပြစ် ပေးလို့ ရ နေတဲ့ ပု ဒ် မ ဖြစ် ပါတယ် ။ သို့ သော်
ဒီအပေါ်မှာကိုတော့ ၈နှစ်တာကာလမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆက်သွယ်
ပြီးတော့မှ လုပဆေ
်
ာင်ကည
ူ နေ
ီ တဲ့ လူတွေအပေါ်မှာကိတေ
ု
ာ့ အရေးယူခြင်း
တော့မရှိဘူး။
ငြိ မ်း ချမ်း ရေးအကျ ိုးအတွ က် ကို လု ပ် ကို င် ဆောင် ရွ က် မှု အ ပေါ်မှာ
အသိ အ မှ တ် ပြုတဲ့ အ နေနဲ့ ကို တော့ တရားစွဲ ဆို မှု တို့ ၊ အရေးယူ တာတို့
မရှိပေမယ့် ဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာအရကတော့ တကယ်တမ်းတော့ ပယ်
ဖျက်ပေးလိုက်ရင်တော့ တကယ့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်
ပေးနေတဲ့ လူတွေအတွက် ပိုပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အားပိုကောင်း
ပါလိမမ
့် ယ်ခင်ဗျ။ ပိမ
ု ပို ြီးတော့မှ ချ ိတ်ဆက်ဆောင်ရက
ွ မ
် တွေ
ှု
ကို အားထည့်
မေး ။ ။ နှစ်ဖက် သဘောတူညီချက်တွေကို ချ ိုးဖောက်တာတွေ၊

သွားရမှာ မိုင်းရှင်းလင်းရေးတို့၊ ဒုက္ခသည်ပြန်လည်နေရာချထားရေးတို့ဆို

နိင
ု ပ
် ါလိမမ
့် ယ်ပေါ့။ သိမ
ု့ ဟုတရ
် င်တော့ ဒီလမ
ို ရုတသ
် မ
ိ ်းပေးသေးတဲအ
့ တွက်

NLD အစိုး ရလက် ထ က် မှာ မလေးစား မလို က် နာတာတွေ ရှိ တ ယ် လို့

ပါပါတယ်။ သို့သော်အခုအချ ိန်ထိ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်မှု အပိုင်းကို

ကြောင့မ
် လ
ို့ က
ို့ ို တကယ်တမ်း ဥပဒေကြောင်းအရ တရားစွဆ
ဲ မ
ို တွေ
ှု
ဖြစ်လာ

သုံးသပ်သွားတယ်ပေ့ါနော။ အဲဆ
့ တေ
ို
ာ့ ဘာတွေ ချ ိုးဖောက်သွားတာလဲ။

အားနည်း နေတယ် လို့ ပဲ ကျနော် တို့ တော့ သုံး သပ် တ ယ် ။ အဲ့ ဒီ အ တွ က်

နို င် တ ယ် ဆို တဲ့ အ တွ က် ကြောင့် မို့ လို့ ကို ချင့် ချ န
ိ ် ပြီး တော့ မှ လု ပ် ရ တာ

သူတို့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ အချက်တွေ အပေါ် ဘာတွေ ချ ိုးဖောက်သွား

ကြောင့်မို့လို့နှစ်ဖက်လုံးကလည်း မိုင်းရှင်းလင်းရေးကို စနစ်တကျပူးတွဲ

တွေဖြစ်တဲ့အတွက် တကယ့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆိုရင် တစ်ချ ို့အပိုင်း

တာလဲပေါ့။

လုပ်ဆောင်တာတို့၊ တစ်ဖက်ချင်းစီကနေ ဖော်ဆောင်တာတို့ဆိုတာမျ ိုး

တွေမှာဆိရ
ု င် အားမကောင်းတဲ့ အခြေအနေမျ ိုးတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။

ဖြေ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ KNPP ကနေပြီးတော့ ၂၀၁၂ မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှာ

ကို ကျနော်တို့မတွေ့ရသေးသလို ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာနဲ့ ၁၉၉၀ကျော်ကာလ

မေး။ ။ သူတန
ို့ စ
ှ ဖ
် ွဲ့ကြားမှာ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကတော့ ပူးပေါင်းဆောင်

ညှန
ိ င
ှို ်းဆွေးနွေးတဲ့ အချက် ၂၀ ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ စီမက
ံ န
ိ ်းကြီးတွေကို ယာယီ

ကျနော်တို့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေ ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ ဒုက္ခသည် စခန်း

ရွကတ
် နေ
ဲ့ ရာမှာ အတင့အ
် တင့ရ
် တ
ှိ ယ်လဆ
ို့ ရာပြောသွားသလိပ
ု ။ဲ ဘာတွေ

ရပ်ဆိုင်းထားဖို့ ဆိုတဲ့ အချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့

ရောက် ရှိနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနဲ့ ဒီမှာဂုဏ်

အသင့်သင့်ရှိတာလည်း ဆရာ။

ပြည်ထောင်စု အဆင့်အနေနဲ့ ပထမ အကြိမ် ၂၀၁၂ ဂျွန်လမှာ ချုပ်ဆိုတဲ့

သိက္ခာရှိစွာ ပြန်လာရေးဆိုတာကလည်း အခုချ ိန်ထိ အကောင်အထည်

ဖြေ ။ ။ ဟု တ် ကဲ့ ဒေ သ ဖွံ့ ဖြိုး ရေး ပို င်း ဆို င် ရာ တွေ မှာ ဆို ရ င်

နေရာမှာ သဘောတူညီချက် အမှတ် ၆ မှာဆိုရင် ရွာသစ် စီမံကိန်းကဲ့သို့

မဖော် နို င် သေးတဲ့ အ ခြေအနေကို ကျနော် တို့ တွေ့နေရတယ် ။ တို င်း ရင်း

နကို ယ် တု န်း က သွားလာဖို့ အ တွ က် အညို ရောင် ၊ အနက် ရောင် သတ်

စီ မံ ကိ န်း ကြီး တွေပေ့ါ နော။ ရွာ သစ် စီ မံ ကိ န်း ကြီး အပါအဝင် အကြီး

သားလက်နက်ကင
ို ဘ
် က်ကတော့ သူတရ
ို့ ဲ့မိင
ု ်းတွေဟာ စွန့်လတ
ွှ မ
် င
ို ်းတွေပဲ

မှတ် ထားခဲ့တဲ့ နယ်မြေတွေက အခုဆိုရင် ဒါက တော်တော်များများမှာကို

စား စီမံကိန်းတွေကို ယာယီ ရပ်ဆိုင်းထားရမယ်။ တကယ်တမ်းဒီအပေါ်

ဖြစ်တဲ့အတွက် ၂နှစ်ထက်တော့ ပိုမခံဘူး။

အ သိ ပေးအ ကြောင်း ကြားပြီး တော့ လ က် န က် ကို င်ဆော င် သွားတာ

မှာ ကို လူ ထု တွေ အများပြည် သူ နဲ့ အရပ် ဖ က် အ ဖွဲ့ အစည်း တွေ၊ လူ မှု

အလွန်ဆုံး တစ်ချ ို့မိုင်းတွေဆိုရင်တော့ ၃နှစ်လောက် ခံရင်ခံမယ်

တွေလည်း ရှသ
ိ လို၊ တစ်ချ ို့မှာတော့ လက်နက်မပါဘူးဆိုရင် လွှတ်လပ်စွာ

အသင်း အဖွဲ့တွေကိုလည်း လေ့လာခွင့် ပေးရမယ်။ ပွင့်လင်းမြင် သာစွာ

ဆို တော့ အ ခု လ က် ရှိ လ က် မှ တ် ထိုး ထား တာ ၈ နှ စ် ဆို တဲ့ အ တို င်း

သွားလာမှုတွေလည်း ရှိသွားတယ်။ လူထုတွေအနေနဲ့ ဆိုရင်လည်း သွား

နဲ့ကို ချပြရမယ်ဆိုတာတွေပါတယ်။ အဲဒီ ဥစ္စာကိုပဲ ပြည်ထောင်စု အဆင့်

အတာမှာကတော့ မိင
ု ်းတွေကတော့ အသက်မရှတေ
ိ
ာ့ဘူးလိပြေ
ု့ ာသော်ညား

လာကူး သန်း မှု တွေ ရှိ လာတဲ့ အ တွ က် လမ်း ဖောက် ၊ တံ တားဆောက်

ဒု တိ ယ အကြိ မ် မှာ ဆို ရ င် လ ည်း ထပ် ပြီး တော့ မှ ကို ထည့် သွ င်း ထား

လည်း တပ်မတော်ဘက်ကနေပြီးတော့မှ ထောင်ထားတဲတ
့ စ်ချ ို့မိင
ု ်းတွေဆို

တွေကလည်း တော်တော်လေးကို အပစ်ရပ်ကာလ ၂၀၁၂နောက်ပိုင်းမှာ

တယ်ပေါ့။ အဲတေ
့
ာ့ အကြီးစား စီမက
ံ န
ိ ်းကြီးတွေကို အများပြည် သူလထ
ူ က
ု ို

ရင် ဒါ၂၀၁၈အထိ ကွဲနေသေးတာတွေလည်း ကျနော်တို့ကြားနေရတယ်။

လုပ်ဆောင်လာနိုင်တာကို တွေ့တယ်။

ချပြဖို့ မပြောနဲ့ သိတောင် မသိလက
ို ပ
် န
ဲ ဲ့ကို ဒါက အစိုးရတွေက သဘောတူ

သိနေရတယ်ပေါ့နော်။

ခွင့်ပြုလိုက်တာမျ ိုးတွေ ရှိတယ်။

အခြားသော ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအရ CSOsတွေ၊ INGOတွေ၊

အဲ့ ဆို တော့ အချ ို့သောတာဝါတို င် အောက် တွေ မှာ ၊ အချ ို့သော

NGOs တွေကလည်း တစ် ချ ို့သောလက် န က် တွေ ရဲ့ စိုး မိုး နယ် မြေ ၊

စီမက
ံ န်း တစ်ခု လုပမ
် ယ် ဆိရ
ု င် ကြိုတင် အသိပေး အကြောင်းကြား

တောလမ်း ကြောင်း တွေမှာ ၊ စစ် စ ခန်း တွေမှာ သာလျှင် အ သက် ရှိ နေ အုံး

ကျေး ရွာ တွေ အ ထိ ကို ဝ င် ရော က် လု ပ် ကို င် ခွ င့် တွေ ရ နေ ပြီ ပေါ့ နော် ။

ပြီးတော့မှ ဒေသခံတွေရဲ့ သဘောထား သတ်မတ
ှ ခ
် ျက် ရယူရမယ်ဆတ
ို ဲ့ FPIC

မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမိုင်းတွေရဲ့အသက်ဝင်နေမှုကြောင့်မို့လို့ကို ကျနော်တို့

အဲအ
့ တွက် ကြောင့မ
် လ
ို့ ို့ ကျနော်တဒေ
ို့ သဖွံ့ဖြိုးရေးတွေမှာကတော့ အနည်း

ပေါ့နော အဲ့ဒါတွေကလည်း မလုပ်ဆောင်ပဲနဲ့ကို ပြည်နယ် အစိုးရအနေနဲ့

ဒေသခံ လူ ထု တွေ ရဲ့ လု ပ် ကို င် ရှာ ဖွေစားသောက် တဲ့ အ ခြေအနေကတော့

အကျဉ်းကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေ ရှိလာသလို သက်ဆိုင်ရာရပ် ကျေး

ကန့်ကွက်ရာ မရှိကြောင်း ဆိုပြီး သဘောတူလိုက်တဲ့အတွက် မြန်မာ နိုင်ငံ

ကျုံ့ နေသေးတဲ့ အ ခြေအနေဖြစ် တ ယ် ပေါ့ ။ တကယ် က ယ် တ မ်း သာလျှင်

တွေမှာ ကလည်း ဖွံ့ ဖြိုးရေးဆို င် ရာတွေအရ ချ ိတ် ဆ က် ပြီး တော့ မှ သွား

ရင်း နှီး မြုပ် နှံ မှု ကော် မ ရှ င် က နေပြီး တော့ မှ ခွ င့် ပြုလာတာတွေကလည်း

ဒါတွေကိရ
ု င
ှ ်းပေးမယ်ဆရ
ို င်တော့ ကျနော်တလ
ို့ ထ
ူ တွေ
ု
အနေနဲ့တောတောင်

နေတဲ့ အပိုင်းလေးတွေကလည်း အဆင်ပြေလာကြတယ်။ အစိုးရဌာနပိုင်း

ရှိ နေ တယ် ပေါ့ ။ အဲ့ ဒီ အ တွ က် ကြောင့် မို့ လို့ ဒါသည် လက် ရှိ နှ စ် ဖ က်

တွေထဲမှာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအရ လုပ်ကိုင်ရှာဖွေစားသောက်ဖို့အ

ဆိုင်ရာအချ ို့ကလည်း တစ်ချ ို့ နကိုယ်လှည့်မကြည့်ခဲ့တဲ့ရွာတွေကို အခု

သဘောတူညီထားတဲ့ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပထမ အကြိမ်ရော၊ ဒုတိယ

တွက်ကတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုမိုလုံခြုံတဲ့အခြေအနေ ရှိပါလိမ့်မယ်။

အနည်းငယ်ထည့်သွင်းပြီးတော့မှ လုပ်ဆောင်ပေးလာတာမျ ိုးတွေလည်း

အကြိမ် ရောကို ဒါ ပြည်ထောင် အစိုးရကနေပြီးတော့ ကျော်လွန် ချ ိုးဖျက်

လက်ရှိ ကာလမှာကတော့ စနစ်တကျရှင်းလင်းရေးကိတေ
ု
ာ့ မဖော်

လို က် သ လို ဖြစ် လို က် ပြီး တော့ တကယ် တ မ်း ပွ င့် လ င်း မြင် သာမှု လ ည်း

ဆောင် သွားတဲ့ အ တွ က် ကြောင့် မို့ လို့ ကို တော့ စိ တ် ပို င်း ဆို င် ရာလုံ ခြုံ မှု အ

မရှိတဲ့ အခြေအနေနဲ့ကို သွားနေတာဆိုတော့ ဒါသည် ကျနော်တို့ အနေနဲ့

ပိုင်းမှာတော့ နည်းနည်းလေးတော့ စိုးရိမ်စိတ်တွေတော့ရှိနေသေးတယ်

မေး။ ။ ဒီပြည်နယ်အဆင့်မှာ အစိုးရနဲ့ပုံမှန်တွေ့ရမယ်ဆိုတာတွေ

ကတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး ဒါတွေက လက်ရှိအချ ိန်ထိ ပြည်ထောင်စုအဆင့်

ပေါ့ သို့ သော် နှ စ် ကာလ ကြာတာဖြစ် တဲ့ အ တွ က် ကြောင့် မို့ အချ ို့သော

သဘောတူညခ
ီ ကဲ့ ြတယ်ပေါ့နော်။ အဲတေ
့
ာ့ဆရာအခုနပြောသွားတာ အရပ်

သဘောတူညီထားတာပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ရေရှည် တည်တံ့တဲ့

နေရာတွေမှာ တော့ ဒေသခံ လူ ထု တွေ ကတော့ သွားလာမှု တွေ ရှိ နေ ပြီ

သားတွေရေးထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေက မပါပဲနဲ့ဒီလိုမျ ိုး ထွေအုပ်တို့၊

ငြိ မ်း ချမ်း ရေးအတွ က် ဆို ရ င် လေးစားလို က် နာရမယ် လို့ ပဲ ကျနော် တို့

ဖြစ်ပါတယ်။

စစ် တ ပ် ဘ က် က ဝန် ထ မ်း တွေတို့ အဲ့ လို ပဲ တ က် ရောက် နေ တယ် ဆို တော့

ကတော့ မြင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ နောက်တစ်ခုကလေ မြေမြုပ်မှိုင်းတွေကိုလည်း ရှင်းလင်းဖို့
သူတို့ သဘောတူညခ
ီ ကဲ့ ြတယ်လေနော။ အဲဒ
့ ါတွေကို အခုလက်ရမ
ှိ ှာ သူတို့

မေး။ ။အဲ့တုန်းက သူတို့သဘောတူညီချက်ထဲမှာ KNPP က တရား
မဝင်အသင်းအဖွဲ့မှ ပြန်ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ ဆိုတဲ့ဟာ သဘောတူခဲ့တာလား
ဆရာ။

ဖွံ့ဖြိုးရေးတွေကတော့ တိုးတက်လာတယ်လို့ပဲ သုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ့။

အဲ့ဒါတွေက ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလည်း၊ ဘယ်လိုဖြစ်သင့်လဲ ဆရာ။
ဖြေ။ ။ တကယ်တမ်း ပြည်နယ်အစိုးရကနေ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး
က အနည်းဆုံးကိုတော့ ပါရမှာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် ပြည်နယ်အစိုးရထဲမှာ

ဘာတွေ ဆွေးနွေးပြောဆိထ
ု ားတာတွေ ရှလ
ိ ။ဲ ဘယ်လို အခြေအနေရှလ
ိ ပေ
ဲ ါ့။

ဖြေ။ ။ မတူခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။ မရုတ်သိမ်းပေးသေးပါဘူး။ ဒီ ၂၀၁၂

ဖြေ ။ ။ လက်ရှိကာလ ဒီအပစ်ရပ်ကာလဖြစ်ပြီးတော့မှကို ဒီအပစ်

၊ မတ် လ ၁ရက် နေ့မှာ တောင်း ဆို တဲ့ အ ချက် ထဲ မှာ ပါတယ် ပေါ့ နော် ။

ရပ် ကာလမှာ အခြေအနေပေါ်မူ တ ည် ပြီး တော့ နှ စ် ဖ က် ညှိ နှို င်း ဆွေးနွေး

တကယ်တမ်း ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့နဲ့ တကယ့်ရေရှည် တည်တံ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်း
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ဆောင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။”
ပြည် ထောင် စု ကောင်း ကျ ိုးဆောင် ပါတီ ကို ယ် စား ဖရူ ဆို မြို့နယ်
အမျ ိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၉) ကနေ
ဝင်ရောက်အရွေးခံမယ့် ဦးဖရန်စစ္စကိုပါတုကလည်း ခုလို ဆိုပါတယ်။
“နံပါတ်တစ်ကတော့ လမ်းပန်းဆက်သယ
ွ ရေ
် း၊ ရေရရှရေ
ိ း၊ နောက်မီး
ရရှိရေးပေါ့နော်။ အစရှိသဖြင့် နောက်ပြီးတော့ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်နေတဲ့
ကျန်းမာရေးတို့၊ ပညာရေးတို့ အစရှိသဖြင့်နော်။ တဖြည်းဖြည်း တစ်စစီ
သူ့ကဏ္ဍနဲ့သူပေါ့နော်။ အဲလိုမျ ိုး တစ်စစီတော့ ဖော်ဆောင်ဖို့ ကျနော်တို့

cGef;uvdkif;z&D;/ pdk;xdkufatmif

ရ ည် ရွ ယ် ထား ပါ တ ယ် ။ အ ထူး သ ဖြ င့် က ရ င် န ယ် စ ပ် ပေါ့ နော် ။ ထူး
ချောင်း အကျော် မှာ ဆို လို့ ရှိ ရ င် အင် မ တန် မှ ဝေးလံ ခေါင် ဖျားဖြစ် တ ယ် ။
လမ်း ပန်း ဆက် သွ ယ် ရေးလည်း အခက် အ ခဲ ဆုံး နေရာလည်း ဖြစ် တ ယ် ။

ကယား(ကရင် နီ ) ပြည် န ယ် ၊ ဖရူ ဆို မြို့နယ် အ နောက် ဖ က် ခြ မ်း ရှိ
ဟိုယာဒေသမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ပြည်သူတွေက ငြိမ်းချမ်းရေးကို မခံစားကြ
သေးသလိုဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာနဲ့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲကြုံနေရတယ်
လို့ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။

အလောက်မရတဲ့အတွက် မစိုက်ပျ ိုးရပဲ ချန်ထားခဲ့ရတဲ့ လယ်တွေအများ

ငြိ မ်း ချမ်း ဖို့ ဆို တာလည်း လို အ ပ် ပါတယ် ။ အဲ ဒီ နေ ရာမှာ ဆို လို့ ရှိ ရ င်

အပြားရှိ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ပါတီ အ နေနဲ့ တော့ အဲ ဒီ နားမှာ အခြေချနေထို င် တဲ့ လက် န က် ကို င် အ ဖွဲ့

အခု လို အခြေအနေကြုံ တွေ့ရတဲ့ အ ပေါ် ဟို ယာဒေသခံ ဒေါ်နာ
တားလျာက “ဒီ မှာ က အများအားဖြင့် ကျတော့ တောင် ယာ၊ လယ် ယာ

အစည်းအနေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ဆက်လက်ပြီး လုပ်ဆောင်ဖို့ သူတို့နဲ့
ညှိနှိုင်းထားတာရှိပါတယ်။”

သူ တို့ တွေ ကတော့ လာမယ့် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေး ကောက် ပွဲ

အလု ပ် က လွဲ ရ င် အခြားအလု ပ် မ ရှိ ဘူး ပေါ့ နော် ။ အဲ့ ဟာနဲ့ ပဲ အလု ပ်

တို င်း ရင် သားစည်း လုံး ညီ ညွှ တ် ရေ ပါတီ ကို ယ် စား ဖရူ ဆို မြို့နယ် ၊

အလွန် မှာ ဒေသတွင်း ပြောင်းအလဲ တွေဖြစ်ပေါ် လာမယ်လို့ မျှော်လင့်

တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်၊ တစ်နစ
ှ ပ် ြီးတစ်နစ
ှ ် သံသရာလည်နေတယ်။ တောင်ယာ

အမျ ိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၉) ကနေ

နေကြပါတယ်။

လုပတ
် ယ်ဆတ
ို ာ တခါတလေ ဘာဖြစ်လလ
ို့ ဆ
ဲ ို ဒီမှာကမြေသြဇာမသုံးဘူး။

ဝင်ရောက်အရွေးခံမယ့် ဦးကိုဘားတိုကတော့ ခုလိုဆိုပါတယ်။

ဖရူဆမြ
ို ို့နယ်၊ခါးဘယ်ကျေးရွာမှာနေထိင
ု တ
် ဲ့ဦးဒွန်းအီက“ဒီဒေသမှာ

သူ့ဟာသူ သဘာဝမြေနဲ့ သူ့ဟာ သူလပ
ု စ
် ားခါကျတော့ မကောင်းရင်လည်း

“ကျနော်က ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် ဥပဒေနဲ့အညီပေါ့နော်။

မဖွံ့ဖြိုးသေးတာ လမ်း၊ မီး၊ ရေ စသဖြင့် အဓိက ဒီအချက်အလက်တွေကို

မကောင်းဘူး။ သန်တဲ့နေရာလည်း သူဟာ သူသန်တာပေါ့။ အထူးသဖြင့်

ရှေ့မှာရပ်တည်ပေးမှာပေါ့။ ဒီလမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေးဖြစ်ဖြစ် ကျနော်

မ ဖွံ့ ဖြိုး သေး ဘူး ။ အား န ည်း ချ က် အ များ ကြီး ရှိ တ ယ် ။ နော က် မီး ဆို

ဒီ တ စ် နှ စ် လို မျ ိုးဆို တအားဆိုး တယ် ။ လယ် လ ည်း မလု ပ် စားနို င် ဘူး ။

တို့ဖက်မှာ နောက်ကျအောက်ကျဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ အကယ်၍ရခဲ့တော့

ပုံမှန်လည်း မလာဘူး။ လမ်းဆိုလည်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မရှိခဲ့ဘူး။

တောင် ယာလည်း မကောင်း ဘူး ။ မီး နောက် ကျရှို့ လို့ လာ မဟု တ် ရ င်

ကျနော်တို့ က ဦးစားပေးအဆင့်ပေါ့နော်။ တင်ပြပေးမှာပေါ့။ ကျနော်တို့

ရေဆို လ ည်း ကောင်း ကောင်း မွ န် မွ န် မ ရရှိ ဘူး ။ ပြည့် ဝ စွာ မခံ စားရဘူး ။

ဘယ် လို လ ည်း မသိ ဘူး ပဲ ။ ဒီ နှ စ် လို မျ ိုးဆို မိုး ခေါင် ရေ ရှားဖြစ် တော့

လု ပ် ဆောင် တဲ့ အ ချက် မှာ ကျနော် တို့ ဒေ သဖွံ့ ဖြိုးရေးနဲ့ ပတ် သ က် တဲ့

နို င် ငံတော် ချပေးသမျှဟူသ မျှကလည်း အားလုံးက မပြည့်စုံ သေးဘူးလို့

လယ်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူး။”လို့ ဆိုပါတယ်။

ဟာပဲ ဦးစားပေးအဆင့် နဲ့ ကျနော် တို့ က တင် ပြပေးဖို့ ရှိ တာပေါ့ နော် ။

ကျနော်တို့က ခံယူပါတယ်။” လို့ ပြောပါတယ်။
သူ့ အနေနဲ့ ရွေး ကောက် ပွဲ ပြီး လို့ တက် လာမယ့် အစိုး ရသစ် ကို

အခုလို အခက်အခဲတွေကြောင့် ဒေသခံလူထုတွေအနေနဲ့ စားဝတ်
နေရေးအခက်အခဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။

ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမှ ကျနော်တို့ကလည်း တတ်နိုင်သလောက်
ဒီ ဒေ သအဖွဲ့ အစည်း ၊ ကျနော် တို့ လူ ထု နဲ့ ညှိ နှို င် ပြီး မှ ဆောင် ရွ က် နို င်

၂၀၁၅ ရွေး ကောက် ပွဲ ပြီး တဲ့ နောက် ပို င်း ဒေသတွ င်း ဖြေရှ င်း လို့ မ ပြီး တဲ့

ဒီလအ
ို ခြေအနေတွေကြောင့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပမ
ွဲ ှာ အောင်နင
ို မ
် ယ့်

သလောက် ဆောင် ရွ က် ရ ပါမယ် နော် ။ မိုး ခေါင် တဲ့ ဒေ သ ဒီ အ ချ ိန် နဲ့ ပတ်

လုပင
် န်းတွေဖြစ်တဲ့ လမ်း၊ ရေ၊ မီး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးစတဲ့ ကဏ္ဍတွေကို

လွှ တ် တော် ကို ယ် စားလှ ယ် တွေ နဲ့ အစိုး ရ သစ် ကို အပြောင်း အလဲ တွေ

သက် ပြီး တော့ မှ လတ် တ လောက လက် ရှိ အ စိုး ရက ဖြေရှ င်း ပေးရမှာ

ပိုပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးစေချင်နေပါတယ်။

လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။

ပေါ့ နော် ။ ကျနော် တို့ ကို ယ် စားလှ ယ် က မတော် တို့ အနို င် ရ ခဲ့ ရ င် ဒီ လို

ဟို ယာဒေသခံ တွေ ဟာ တောင် ယာ၊ လယ် ယာစတဲ့ လု ပ် င န်း

ဖရူ ဆို မြို့နယ် မှာ ရှိ တဲ့ လူ ထု တွေ ရဲ့ လို အ ပ် ချက် အ ပေါ် ၂၀၂၀

တွေနဲ့ ဖာလာလို နှစ်ရှည်ပင်စိုက်ပျ ိုးရေးကို အဓိက အားထားလုပ်ကိုင်

ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်အရွေးခံကြမယ့် ပါတီတွေက လွှတ်တော်

နေကြပါတယ်။ ခုလို ဒေသထွက်ကုန်တွေကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့
နေရာမှာ ဂိတ်ခွန်တွေ ပေးဆောင်ရတာမျ ိုးရှိနေတာကြောင့် အခက်အခဲ
ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ငြိ မ်း ချမ်း မယ် ပြောလည်း တအားခက် တ ယ် ၊ မငြိ မ်း ချမ်း ဘူး ။
ကျနော်တို့ ဒေသမှာဆိုရင် လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေးတို့၊ အရောင်းအဝယ်

ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ ပြောချက်တွေ ရှိပါတယ်။

အချ ိန်မျ ိုး ပြန်ရောက်ခဲ့ရင် ကျနော်တို့က တတ်နိုင် သလောက်ပေါ့၊ ကူညီ
ဖြေရှင်းပေးမှာပေါ့။”
ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်ဟာ လူဦးရေ ၃၀၀၀၀

ကယားပြည်နယ်ဒမ
ီ က
ို ရက်တစ်ပါတီကယ
ို စ
် ား၊ ဖရူဆမြ
ို ို့နယ်၊ ပြည်

ကျော် နေ ထို င် တဲ့ မြို့နယ် ဖြစ် ပြီး တော့ ကယားပြည် န ယ် ရွေး ကောက် ပွဲ

သူ့ လွှ တ် တော် ကို ယ် စားလှ ယ် အ ဖြစ် ဝင် ရောက် အ ရွေး ခံ မ ယ့် ကို ဒီး ဒီ က

ကော်မရှငရ
် ဲ့ အချက်အလက်တွေအရ ဆန္ဒမပေ
ဲ းခွငရ
့် သ
ှိ ူ ၇၇၀၀ ကျော်ရတ
ှိ ဲ့

ရွေး ကောက် ပွဲ မှာ အနို င် ရ ခဲ့ ရ င် သူ က အခု လို လု ပ် ဆောင် ပေးမယ် လို့

မြို့နယ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။

ဆိုပါတယ်။

ဖရူဆိုမြို့နယ်တွင်းမှာ အများစုက ကယား၊ ကယော ၊ ပရဲ့ နှင့်

လုပ်တဲ့ အချ ိန်မှာ ကျနော်တို့လည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွား ချင်တယ်။

“ အ ဓိ က က တော့ ဖ ရူ ဆို မြို့ န ယ် မှာ တော့ ရေပြ ဿ နာ ရှိ တာ

ကျ နော် တို့ က အ ရော င်း အ ဝ ယ် လု ပ် တာ ကော ၊ ကျ နော် တို့ လု ပ် တဲ့

ပေါ့နော်။ နောက်ဒုတိယတစ်ခုက စိုက်ပျ ိုးရေးကိစ္စ ပေါ့နော်။ ဒီတောင်

ဖ ရူ ဆို မြို့ န ယ် ထဲ မှာ မှ ဟို ယာ ဒေ သ မှာ ဆို ရ င် တို င်း ရ င်း သား

စီးပွားရေးဆို ဟိုဖက်မှာ ပို့ရတယ်ကော။ ဟိုဖက်မှာပို့တော့ လွတ်လွတ်

သူ လ ယ် သ မားတွေ ချေးငွေကိ စ္စ တွေ ၊ သီး နှံ ဈေးနှု န်း ကိ စ္စ တွေ ၊ နောက်

လက် န က် ကို င် အ ဖွဲ့ တွေဖြစ် တဲ့ ကရင် နီ အ မျ ိုးသားတိုး တက် ရေးပါတီ

လပ်လပ်သွားချင်တယ်။ သူတို့ ဂိတ်ခွန်တို့ ဘာတို့ဆို ကျနော်တို့လည်း

ဆက် စ ပ် ပေါ့ နော် ၊ ရေရှားပါးတဲ့ အ တွ က် လယ် ရေ အခက် အခဲ ရှိ တ ယ်

(KNPP)၊ ကရင် နီ ပြည် လူ မျ ိုးပေါင်း စုံ ပြည် သူ့ လွ တ် မြောက် ရေးတပ် ဦး

ရှိတဲ့ဟာနဲ့ ကျနော်တို့လုပ်စား တယ်။ နည်းနည်းရလည်း သူက နည်းနည်း

ပေါ့နော်။ နောက်တစ်ခုက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးပေါ့နော်။

(KNPLF)နဲ့ ကရင်နီအမျ ိုးသား ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (KNPDP)

ကောက်တယ် အဲ့မျ ိုးလေ။ အဲ့မျ ိုးခါကျတော့ ကျနော်တို့လည်း ဒီဒေသမှာ၊

သစ်ထုတ်တာတို့၊ သတ္တုတူးတာတို့ပေါ့နော်။ အဲ့မျ ိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး

တို့ရဲ့ လှုပ်ရှားနယ်မြေတွေ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီရွာမှာ၊ ဒီမြို့နယ်မှာဆို ကျနော်တို့ အဲဒ
့ ါ မရှခ
ိ င
ို ်းချင်ဘူး။”လို့ ဖရူဆမြ
ို ို့နယ်၊

တော့မှ ကျနော် လုပ်ပေးချင်၊ ကာကွယ် ပေးချင်တာပေါ့နော်။ အဓိကက

၂ ၀ ၂ ၀ ရွေး ကော က် ပွဲ မှာ ဖ ရူ ဆို မြို့ န ယ် အ တွ င်း ဝ င် ရော က်

ကေကောကျေးရွာ မှာနေထိုင်တဲ့ ဖိလစ်ကိုက ပြောပါတယ်။

ရေရယ် ၊ သဘာဝပတ် ဝ န်း ကျင် ရ ယ် အဓိ က ထားတယ် ။ နောက် တ စ် ခု

အရွေး ခံ ကြမယ့် လွှ တ် တော် ကို ယ် စားလှ ယ် လောင်း တွေရဲ့ ကတိ ပေး

ဒီ နှ စ် စို က် ပျ ိုးရာသီ မှာ လည်း ရာသီ ဥ တု အ ဆင် မ ပြေလို့ စို က် ပျ ိုး

ကျနော် တို့ မြို့နယ် အ တွ က် ပေါ့ နော် ။ ရသင့် ရ ထို က် တဲ့ ဘတ် ဂျက် တွေ

ပြော ဆို ချ က် တွေ အ တို င်း ရွေး ကော က် ပွဲ အ လွ န် မှာ အ မှ န် တ က ယ်

ရေးလုပ်ငန်းအတွက် အခက်အခဲကြုံတွေ့ရသလို ၎င်းကြောင့် မိုးရေ အလုံ

ရအောင် ပေါ့ နော် ။ ဖွံ့ ဖြိုးရေးလု ပ် င န်း တွေရအောင် တော့ ကျနော် လု ပ်

ပြောင်းလဲလာမှာလားဆိတ
ု ာ ကိတေ
ု
ာ့ စောင့က် ြည့သ
် ွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ကရင်စတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျ ိုးစုတွေ နေထိုင်ကြပါတယ်။

jidrf;csrf;a&; avhvmokH;oyfol ausmfxifatmifeSihf awG hqkHar;jref;jcif; ... tquf
တော့ပါတယ်ဆိုတဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ဝန်ကြီးကိုပဲ တာဝန်ပေးတာမျ ိုး

သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့မှ အတွေ့အကြုံ ပိုင်းဆိုင်ရာ

ဝန် ခံ မှု ပို င်း တွေအားနည်း ပြီး တော့ မှ ကျန် တဲ့ လူ တွေ ကို ပဲ စေလွှ တ် တာ

တွေဖြစ်သွားတယ်။ ဒါအပြင်အခြားသော ဝန်ကြီးချုပ်မဟုတ်ရင်တောင်

အရရော၊ ဗဟုသုတပိုင်းဆိုင်ရာအရရော မရှိမှုကြောင့်လို့ တာဝန်မယူရဲတဲ့

တွေဖြစ် တဲ့ အ တွ က် ကြောင့် မို့ လို့ ကို ပြည် ထောင် စု အ ဆင့် ကို ပဲ ဘော် လီ

ဝန်ကြီးတစ်ဦးဦးပါရမယ်၊ အရပ်သားတွေကနေရွေးချယ်ထားတဲ့ ကိယ
ု စ
် ား

အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကို မလုပ်ဘူးလို့ပဲ ကျနော်တို့အနေနဲ့ကတော့မြင်ပါ

ဘောပု တ် ခြ င်း သည် အချ ို့အပို င်း ကတော့ အ ဆင် ပြေပေ မယ့် ၊ တစ် ချ ို့

လှ ယ် တွေ ကနေတစ် ဆ င့် ဝန် ကြီး ဖြစ် သွားတဲ့ လူ တွေ ပါရမယ် ဆို ပေ မယ့်

တယ်ခင်ဗျာ့။

အပိုင်းကတော့ အဆင်မပြေမှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။

လည်း ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဆိတ
ု ဲ့ ရုံးပိင
ု ်းဆိင
ု ရ
် ာဝန်ထမ်းပေါ့
နော် အဲဒါကလည်းများသောအားဖြင့်က တပ်မတော်ဘက်ကနေပြီးတော့

မေး။ ။ သူတအ
ို့ တွေ့အကြုံမရှလ
ိ လ
ို့ ား။ ဒါမှမဟုတရ
် င် ဗဟိက
ု ထိန်း
ချုပ်နေတာကြောင့်လား။ ဆရာအမြင်ကို ပြောပြပေးပါ။

အဲ့ ဒီ အ တွ က် ကြော င့် မို့ လို့ တ က ယ် တ မ်း ဒီ လ က် ရှိ လ က် ကျ န်
ကာလမှာ ရော၊ နောက် တ တိ ယ အကြိ မ် တ က် မ ယ့် ၊ တာဝန် ယူ ရ မယ့်

အရပ်ဝတ်လဲပြီးတော့မှ တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ သူတွေပဲ ဖြစ်တာမို့လို့ကို

ဖြေ။ ။ အချ ို့သောကိစရ
္စ ပ်တွေကို ဒီ NRPC ပြည်ထောင်စအ
ု ဆင့က
် ပ
ို ဲ

အစိုး ရသစ် မှာ ရောပါ တကယ် တ မ်း ပြောရရင် တော့ ဒီ အ တွ က် ကို ငြိ မ်း

ဒီ (၃)ဦးစီတွေ့စုတ
ံ ပ
ဲ့ တွေ
ွဲ
မှာကို ဒီအရပ်သားပိင
ု ်းမပါဘူးဆိတ
ု ဲ့ အသံတွေကို

များသောအားဖြင့် ဘော်လီဘောပုတ်တယ်ပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် တကယ်

ချမ်း ရေးဆို င် ရာအရ လေ့ လာသိ ရှိ ထားတဲ့ သူ မျ ိုးတွေ ပါဝင် မ ယ် ဆို ရ င်

ကျနော်တို့ကြားရပါတယ်ခင်ဗျာ့။

တမ်းကမြေပြင်အခြေအနေတွေမှာ တစ်ချ ို့တွေကတော့ ပါကို ပါဝင်ရမှာပဲ

ပိုပြီးတော့မှကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် KNPP နဲ့ပိုမိုအားကောင်း

အခု ဆို ရ င် လ ည်း ပုံ မှ န် တ စ် လ တစ် ကြိ မ် တွေ့စုံ ဖို့ ပြောဆို ထားကြ

ဖြစ် ပါတယ် ။ အရပ် သားရွေး ချယ် ထားတဲ့ ကို ယ် စားလှ ယ် တွေဖြစ် ဖြစ် ၊

လာလိ မ့် မ ယ် ပေါ့ ။ တကယ် တ မ်း က ပါးစပ် က ပဲ ပြည် သူ့ အစိုး ရတို့ ၊

ပေမယ့်လည်း (၃-၄)လမှ တစ်ကြိမ်လောက်၊ တစ်ကြိမ်ဆိုပေမယ့်လည်း

ဝန်ကြီးဖြစ်ဖြစ် ပါရမယ်။ တကယ်တမ်းပြောရရင်တာ့ တာဝန်ရတ
ှိ ာက ပြည်

လူထုရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရလို့ ပြောနေပြီးတော့ တကယ့်အရေးကြီးတဲ့

သိပ့်ပြီးတော့မှ အထူးအထွေမဟုတ်ပဲနဲ့ ဒေသအတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေး အနည်း

နယ်အကြီးအကဲလို့နာမည်ခံထားတဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။

ကိစ္စရပ်တွေမှာကျတော့ တပ်မတော်တို့၊ တပ်မတော်အငြိမ်းစားတို့ကိုပဲ

ငယ်လောက်ပဲ ပြောဆိဆွေ
ု
းနွေးနိင
ု ပ် ြီးတော့မှ တကယ့ရေ
် ရှညတ
် ည်တတ
ံ့ ဲ့

ဒါပေမယ့် အခု ၄နှစကျေ
်
ာ်ပြုတ်တာသွားလိက
ု တ
် ယ် တကယ်တမ်း

တာဝန်ပေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါသည် ဘယ်လိုမှကို ပြည်နယ်အတွက်

ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာတွေ၊ ကျန်တဲ့ညှိ နှိုင်းမှုဆိုင်ရာတွေ

ပြည်ထောင်စုအဆင့်ကလာတဲ့ တစ်ကြိမ်လောက်သာလျှင်သူကနေ ပြီး

ပိမ
ု အ
ို ားကောင်းတဲအ
့ ရွေ့တစ်ခက
ု ို ဖော်ဆောင်နင
ို မ
် ှာမ ဟုတပ
် ါဘူး ခင်ဗျာ့။

ဆိုတာမျ ိုးကို ဆွေးနွေးနိုင်စွမ်းမရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။ ဒါသည် ပြည်နယ်

တော့မသ
ှ စ
ူ ကားမပြောရတဲနေ
့ ရာမျ ိုးလောက်မှာပဲပါတယ်။ တကယ်တမ်း

အစိုးရအဖွဲ့မှာရှနေ
ိ တဲ့ လူတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်မှာ မသိနား မလည်မတွေ
ှု
၊

သူ ဦးဆောင် ရ မယ့် ကဏ္ဍာတွေမှာ ဆို ရ င် သူ့ အနေနဲ့ တာဝန် ယူ မှု ၊ တာ
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ကယန်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဗဟိုကော်မတီဝင် အဖြစ် လည်းကောင်း၊
ကယန်းအမျ ိုးသားညီညွှတ်ရေးဦးဆောင် ကော်မတီ ၏ ဒု-ဥက္ကဌ အဖြစ်
လည်းကောင်း တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင် ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာ အရပ်ဘက် အဖွဲ့
အစည်းများအားကောင်းရေးအတွက် တွေ့အအကြုံဖလွယ်ခြင်း ကိစ္စရပ်
တွေနဲ့ ရံပငွေ
ုံ လက်လမ
ှ ်းမှန
ီ င
ို ရေ
် းအတွက် ကယား၊ ကယန်းဒေ သေတွေမှာ
လှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
လူ မှု ရေးနယ် ပ ယ် မှာ တို င်း ရင်း သားဒေသတွေ ဖွံ့ ဖြိုးတိုး တက် ဖို့
အားတက်သရော ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ ခွန်းမြင့်နိုင်ကတော့ လာမယ့် ၂၀၂၀
ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူ့ရဲ့ ပြည်နယ်၊ သူ့ရဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် ပေး
ဆပ်လတ
ို ရ
ဲ့ ည်ရယ
ွ ခ
် ျက်နဲ့ ရွေးကောက်ပက
ွဲ ို ဝင်ရောက်ယဉ
ှ ပ် ြိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်
ခဲ့ပါတယ်။
“ ဒေသခံပါတီကဘ
ို ာဖြစ်လမ
ို့ ပေ
ဲ းသင့သ
် လဲပြောရင် ဒေသခံပါတီဟာ
အိမ်ရှင်ပါတီဖြစ်တယ်လေ။ ကျနော်တို့အခုချ ိန်မှာလည်းပဲ ကျနော်တို့ဒေ
သခံ ပါတီ ရဲ့အလှ ည့် ဖြစ် တ ယ် လေ။ ဒေသခံ ပါတီ ကို ယ် တို င် ရု န်းထရမယ့်
အချ န
ိ ် ကာလဖြစ် တ ယ် ။ ဒေသခံ လူ ထု တွေ အတွ က် ဒေသခံ ပါတီ ဟာ
အရေး ကြီးတာပေါ့။ အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ဒီပါတီက အား
ကောင်း ကောင်း နဲ့ ရု န်း ထဖို့ လို နေ တဲ့ အ ချ န
ိ ် မှာ ပြည် သူ လူ ထု က ဝန်း ရံ
အားပေးဖို့ က သိ ပ့် အ ရေးကြီး ပါတယ် ။ ပြည် သူ လူ ထု မ ပါဘဲ နဲ့ တော့
ကျနော်တို့ ဒီပါတီ ဒေသခံပါတီ အားကောင်းလာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါ
ကြောင့မ
် လိက
ု့ ျနော်တဒေ
ို့ သခံပါတီဟာ ဒီ၂၀၂၀ရဲ့နိင
ု င
် ရေ
ံ းအချ ိုးအကွေ့ဟာ

pdk;xdkufatmif
၂၀၂၀ရွေးကောက်ပက
ွဲ ို ဝင်ရောက်ယဉ
ှ ပ် ြိုင်ဖအ
ို့ တွက် ကျနော်အဆင်
သင့ဖ် ြစ်နေပါပြီ၊ ကျနော်ကသ
ို ုံးပါ ခင်ဗျားလိဆ
ု့ လ
ို ာတဲ့ သူကတော့ ကယန်း
အမျ ိုးသားပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ခွန်းမြင့်နိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၅ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအ

အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ပြည်သူလူထုတွေမဲပေးသင့် တယ်လို့

လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မူး ယစ် ဆေးဝါးရေးရာ မူ ဝါဒ ပြုပြင် ပြောင်း လဲ ရေး လု ပ် င န်း များ

ကျနော်မြင်တယ်။” လို့ ခွန်းမြင့်နိုင်က တိုင်းရင်းသားပါတီကို မဲပေးစေ
လိုကြောင်းကို ထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါတယ်။

တွေမှာ သက် ဆို င် ရာ အစိုး ရနှ င့် အစု အ ဖွဲ့ အသီး သီး ကို အစီ ရ င် ခံ စာ

ခွန်းမြင့်နိုင်ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကတိကဝတ် တွေကတော့

ပေးပိခြ
ု့ င်းနဲ့ တိက
ု တ
် န
ွ ်း နှိုးဆော်ခြင်းများကို ဆောင်ရက
ွ ခ
် တ
ဲ့ ာ ဖြစ်ပါတယ်။

၁။ သောက်သုံးရေ ခက်ခဲသည့် ကျေးရွာများ ရေရရှိရေးအတွက်

ဖွဲ့ချုပ်ကို သူ့အနေနဲ့အပြည့်အဝ ယုံကြည်ပြီး ထောက်ခံခဲ့ပေမယ့် လက်ရှိ

ကယားပြည်နယ်နေ့အခမ်းအနားတွေမှာ အမှိုကက
် င်းစင်ဖအ
ို့ တွက်

အခြေအနေကို ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ တိုင်းရင်းသာတွေအနေနဲ့ ဘယ်သူ့

အစိုးရနဲ့ ပြည်သူတွေအရပ်ဖက်တွေကို ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းပြီး လက်တွေ့အ

၂။ တောင်သလ
ူ ယ်သမားများ အတွက် မြေယာပိင
ု ဆ
် င
ို ရေ
် း၊ လုပဖ
် က်

ကိုမှ အားကိုးလို့မရတော့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားကိုးရမဲ့ အခြေအနေတရပ်

ကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မိုးဗြဲဆည်ရေနဲ့ အင်းထိန်း

ကိရိယာ၊ စိုက်ပျ ိုးရေးနည်းပညာ၊ မျ ိုးစေ့မျ ိုးဆံ၊ စိုက်စရိတ် များကို ပိုမို

ဖြစ်လာပြီလို့ သူက ဆိုပါတယ်။

သိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေစတဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စကို

လက်လှမ်းမီနိုင်ရေးအတွက် အထူးကြိုးစားရပ်တည် လုပ်ဆောင် မည်။

“၂၀၁၀တော့ ကျနော်တို့ဒေသခံပါတီတွေအလှည့်မရဘူး။ ၂၀၁၅

လည်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။

တု န်း ကတော့ ကျနော် တို့ N LD ကို လုံး ၀ ယုံ ကြည် မျှော် လ င့် ပြီး တော့

ပြည်နယ်အတွင်း မှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း စည်းလုံး

ပုံ အ ပ် ခဲ့ ကြတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျနော် တို့ အ တွ က် အ ဖြေမဟု တ် ဘူး ဆို

ညီညတ
ွ မ
် ှု ရှရေ
ိ းအတွက် တွေ့ဆုပ
ံ မ
ွဲ ျား၊ ဘုသ
ံ ဘောတူညခ
ီ ျက် ဖော်ထတ
ု တ
် ဲ့

တာ သုံး သပ် ကြည့် တဲ့ အ ခါမှာ ဒီ အ ချ န
ိ ် မှာ ဘယ် သူ့ ကို မှ အားကိုး လို့ မ

အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ စီစဉ်ပြီး အစဉ်တစိုက် တိုက်တွန်းစည်းရုံးလုပ်

ရတော့ ဘူး ။ ကို ယ့် ကို ရု န်း ရတော့ မ ယ် ၊ ကို ယ့် ကို ရ ပ် တ ည် ရ တော့ မ ယ် ၊

ဆောင်သူပါ။

၃။ ဒေသထွ က် သီး နှံ များ တန် ဖိုး မြှင့် တ င် ရေးနှ င့် ဈေးကွ က်
ခိုင်မာရေး အတွက် အထူး ရပ်တည် လုပ်ဆောင်မည်။
၄။ ဒေသခံ ပြည်သမ
ူ ျားအတွက် အလုပအ
် ကိင
ု အ
် ခွငအ
့် လမ်း ဖန်တီး
ပေးမည်။
၅။ အမျ ိုးသမီး၊ ကလေးသူငယ်၊ သက်ကြီးရွယ်အို နှင့် မသန်စွမ်း

ကို ယ့် ကို အားကိုး ရတော့ မ ယ် ၊ ကို ယ့် ကို လု ပ် ရ တော့ မ ယ် ၊ ကို ယ့် ကို တ ည်

လက်ရှိအချ ိန်ထိ ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ရွေး

ဆောက် ရ တော့ မ ယ် ဆို တဲ့ အ ခင်း အကျင်း တစ် ခု မှာ ပါတီ မှာ ရှိ နေ တဲ့ တာ

ကောက်ပွဲကျင်းပ မဲ့ နိုဝင်ဘာ ၈ရက်နေ့အထိ Covid ကပ်ရောဂါက ရှိနေ

ဝန်ရှိနေတဲ့သူ၊ အဖွဲ့ဝင်အားလုံးကလည်း ဒါတွေကိုခံယူဖို့လိုသလို ဒေသ

မယ် ဆိုရင်တော့ သူ့အနေနဲ့ လူစုလူဝေးနဲ့မဖြစ်ဖို့အတွက် ထုတ်ပြန်ထား

ခံပြည်သူ လူထုအားလုံးလည်းပဲ ဒါတွေကို ဝန်းရံပေးဖို့၊ အားပေး ပေးဖို့က

တဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်း လိုက်နာပြီး မဲဆွယ်သွားမယ်လို့ဆို

အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ထောက်ခံပါ၊ အားပေးပါလို့ ပြောလို

ပါတယ်။

တယ်။” လို့ခွန်းမြင့်နိုင်က ပြောပါတယ်။

စနစ်တကျ စီမံ လုပ်ဆောင်မည်။

ပုဂ္ဂိုလ်များ အတွက် အခြေခံရပိုင်ခွင့်များ ရရှိစေရမည်။
၆။ ဒေသအတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို အထူးအလေးထား လုပ်ဆောင်
မည်။
၇။ ဒေသခံတင
ို ်းရင်းသားများတိ၏
ု့ အခွငအ
့် ရေးနှငစ
့် ာပေ၊ ယဉ်ကျေး
မှု၊ တန်းဖိုးထားရမည့် ဓလေ့ထုံးတမ်းများ အားကောင်းရေးအတွက် စတဲ့

“ ကျနော်တို့ပါတီအနေနဲ့ကတော့ နိုင်ငံတော်ကနေထုတ်ထားတဲ့၊

ကိစ္စတွေကို အဓိက လုပ်ဆောင်ပေးသွားဖို့က သူ့ရဲ့ ကတိကဝတ်တွေ ဖြစ်

ဦးခွန်းမြင့န
် င
ို ရ
် ဲ့ ဇာတိက့ ဒီးမော့ဆမြ
ို ို့နယ်၊ လိဘ
ု ာခိကျေ
ု
းရွာအုပစ
် ၊ု

ရွေးကောက်ပွဲကော်မှရှင်ကနေထုတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့အညီ၊

ယပ်ခကျေ
ူ
းရွာကဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့မွေးသက္ကရာဇ်က ၁၉၆၉ခုနစ
ှ ၊် သြဂုတလ
်

ကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့အညီ ကျနော်တို့

“ ကျနော်တို့ပြည်နယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို ကျနော်တို့နယ်ခံပြည်

(၂၁)ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရမ
ှိ ှာ လွိုင်ကော်မြို့၊ မင်းစုရပ်ကက
ွ ၊် အုပစ
် (ု ၉)

လိက
ု န
် ာဆောင်ရက
ွ ရ
် မှာပဲ ။ ဆိတေ
ု
ာ့ ကျနော်တို့ ထိခက
ို န
် စ်နာမှုမရှအေ
ိ
ာင်

နယ် ပါတီ က အသိ ဆုံး ဖြစ် တဲ့ အ တွ က် ကြောင့် မ လို့ ကျနော် တို့ ပြ ည် သူ လူ

မှာ နေထိင
ု လ
် ျက်ရှပ
ိ ါတယ်။ စစ်ကိင
ု ်းတိင
ု ်းရင်းသားလူမျ ိုးများဖွံ့ဖြိုးရေးသိ

ကျနော် တို့ ကြိုးစားလု ပ် ဆောင် ရ မာပဲ ။ လူ စု လူ ဝေးနဲ့ ကျနော် တို့ စ ည်း ရုံး

ထုနဲ့တစ်ထပ်၊ တစ်သားတည်း အနီးစပ်ဆုံးရှိနေတဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့အတွက်

ပ္ပံကျောင်းဆင်းပြီးတဲ့နောက်၊ လွိုင်ကော်တက္ကသိုလ်မှာ သမိုင်းအထူးပြု

ဟောပြောခွင့်မရရင်လည်း ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကို

ကြောင့် မ လို့ ပြည် သူ လူ ထု တွေ ရဲ့ လို အ ပ် ချက် တွေ ကို ပို မို ပြီး တော့ ဖြည့်

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းနောက်မှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ ဇေးဗီး

လည်း ကျနော်တို့စဉ်းစားရမှာပဲ။ ကျနော်တို့ဖြစ်ချင်တာကတော့ ဒါသည်

ဆည်းပေးနိုင်မယ်ဆိုတာကျနော်တို့ယုံကြည်ထားတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့

ယားတက္က သို လ် လ က် အောက် မှာ ရှိ တဲ့ အရှေ့တောင် အာရှ ၊ ကျေးလက်

ရွေး ကောက် ပွဲ ကို သတ် မှ တ် ထားတဲ့ အ ချ န
ိ ် မှာ အောင် အောင် မြင် မြင် နဲ့

ကျနော်တို့ကိုလည်းပဲ ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့အားပေးပါဆိုတာကိုလည်းပဲ

လူ မှု ဖွံ့ ဖြိုးရေးနဲ့ အခြေခံ လူ ထု ခေါင်း ဆောင် မှု ဆို င် ရာသင် တ န်း တွေကို

ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနဲ့ ကျင်းပပြုလုပ်စေချင်ပါတယ် ဆိုတာကို ပြောလိုတယ်။”

ပြောလိုပါတယ်”လို့ခွန်းမြင့်နိုင်က ပြောပါတယ်။

တက်ရောက်ခဲ့ဖူးသူပါ။

လို့ခွန်းမြင့်နိုင်က ပြောပါတယ်။

အစိုး ရရဲ့ ပညာရေးဌာနမှာ လည်း ၁၉၉၀ကနေ ၁၉၉၈ အထိ မူ

ကယန်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အားကောင်းရေး နဲ့ကယန်းဒေသ

လတန်းပြ/ အလယ်တန်းပြ ကျောင်းဆရာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး

အဖွဲ့အစည်းများ အချင်းချင်း ရင်းနှီးမှု၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိ ရေး အတွက်

၊ ၁၉၉၉ မှ ၂၀၀၇အထိ ကယားနှစ်ခြင်းသာသနာအဖွဲ့မှာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန
တာဝန်ခံအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၈ခု နှ စ် မှ ၂၀၁၁ ခု နှ စ် မှာ ကယန်း ပြည် သ စ် ပါတီ ၊ ကရု ဏာ
(တောင် ငူ ) နှ င့် မေတ္တာ ဖွံ့ ဖြိုးရေးဖောင် ဒေးရှ င်း အဖွဲ့ တို့ ပူး ပေါင်း လု ပ်
ဆောင်တဲ့ ကယန်းဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်မှာ ဒေသညှိနှိုင်းရေးမှူးအဖြစ်
လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၂ မှ ၂၀၁၉အထိ လွိုင်ကော်မြို့ မေတ္တာဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်
ဒေးရှင်းမှာ စီမံကိန်းရေးညှိ နှိုင်းရေးရုံးတာဝန်ခံ အဖြစ် ကယား(ကရင်နီ)
ပြည်နယ်မှာသာမက ဒေသအသီးသီးမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးတာဖြစ်
ပါတယ်။
၂၀၁၄ မှ ၂၀၁၉ အထိ ဘိ န်း စို က် တောင် သူ များ အရေးနှ င့်
မူးယစ် ဆေးဝါးဆိုင်ရာ မူဝါဒပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးအတွက် ဥပဒေအရ
တားမြစ်သီးနှံပင်များ စိုက်ပျ ိုးနေတဲ့တောင်သူတွေရဲ့ ရင်တွင်းခံစားချက်
ဖော် ထု တ် သော ပြည် န ယ် အ ဆင့် ၊ နို င် ငံ တော် အဆင့် နှ င့် အရှေ့အာရှ
ဒေသဆိင
ု ရ
် ာ အဆင့၊် ကမ္ဘာလုံးဆိင
ု ရ
် ာအဆင့် ညီလာခံများသို့ တက်ရောက်
လေ့လာ အရေးဆိုမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အခက်အခဲ အမျ ိုးမျ ိုးကြောင့်
ဘိ န်း စို က် ပျ ိုးခဲ့ ရ တဲ့ တောင် သူ တြေ ရဲ့ စားဝတ် နေရေးပြေလည် စေရေး
အတွ က် နည်း ပညာ၊ မျ ိုးစေ့ မျ ိုးဆံ ၊ စို က် စ ရိ တ် များရရှိ နို င် ရ န် ပေါင်း ကူး
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ပါတယ်။

ခွန်းမြင့်နိုင်ကတော့ ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ ကယန်း
အမျ ိုးသားပါတီမှ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်
တော်နေရာမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

uE Wm&0wDwdkif;(rf)

atmufwdkbmv (1) &ufae@/ 2020 ckESpf

trSefwu,f ajymif;vJay;edkifr,hfoludk abmvcJ rJqeN&SifawG arsSmfvihf
ueœm&0wDwkid f;(rf)
ပြည် ထောင် စု ကြံ့ ခို င် ရေးနှ င့် ဖွံ့ ဖြိုးရေးပါတီ (USDP) အစိုး ရနဲ့

ချက်က။”လို့ ဦးစိုးသိန်းက ပြောပါတယ်။

ပြန် လဲ စားတယ် ။ ၂၀၂၀ ရွေး ကောက် ပွဲ မသိ ဘူး ။ ထည့် တဲ့ မဲ က ဘယ်

အမျ ိုးသားဒီ မို က ရေစီ အ ဖွဲ့ ချုပ် (NLD) အစိုး ရသက် တ မ်း နှ စ် ခု လုံး မှာ

ရွာ တွေ သောက် သုံး ရေ ရရှိ ရေး၊ တစ် မြို့လုံး လျှပ် စ စ် မီး ရရှိ ရေး

လို့ထည့်ထည့် အဖွားနားမလည်ဘူး။ ငါ့စိတ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံပဲ လိုချင်တယ်။

ကယားပြည်နယ်၊ ဘော်လခဲမြို့ရဲ့အပြောင်းအလဲ ထင်သလောက် ခရီးမ

ဆောင်ရက
ွ န
် င
ို ခ
် ပဲ့ ြီး ကျန်တအ
ဲ့ ပိင
ု ်းတွေက မလုပရ
် သေးဘူးလို့ ဦးစိုးသိန်းက

ဘယ်လောက်ပဲ ပေးပေး။ မရလည်း ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ ဟင်းဝယ်စားမယ်။

ပေါက်ခဲ့တာကြောင့် တကယ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ့်သူကို မျှော်လင့်နေကြ

ပြောပါတယ်။

ဟင်းကောင်းကောင်း မစားရဘူး”လို့ ဒေါ်ရှေ့မယ်က ပြောပါတယ်။

တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ရွေး ကောက် ပွဲ နီး လာတာနဲ့ အမျှ ရွေး ကောက် ခံ မ ယ့် ကို ယ် စား

ဘောလခဲဒေသခံ ဦးရှုမောင်ကတော့ ဦးစိုးသိန်း လုပပေ
် းတာ လမ်း
နည်းနည်းကောင်းတာပဲရှိတယ်လို့ ဝေဖန်ပါတယ်။

ဦးစိုး သိ န်း ရဲ့ ပြို င် ဘ က် ဖြစ် တဲ့ NLD ပါတီ က စို င်း လင်း လင်း ဦး
ကတော့ ဘော်လခဲမြို့နယ်ထဲက မဲဆန္ဒရှင် ထက်ဝက်ကျော်က တောင်သူ

လှ ယ် လောင်း တွေက ပြည် သူ တွေရှေ့ အလျှ ိုလျှ ို ပြန် ပေါ်လာကြပါပြီ ။

“ပြောင် လဲ သွားတဲ့ ဟာတွေ ဘာမှ မ ရှိ ပါဘူး ။ NLD အစိုး ရလက်

တွေဖြစ်တအ
ဲ့ တွက် သီးနှအ
ံ ာမခံချက်ရအေ
ှိ ာင် လုပဖ
် မျ
ို့ ှောလ
် င့ထ
် ားပါတယ်။

၂၀၁၀ နဲ့ ၂၀၁၅ ရွေး ကောက် ပွဲ မဲ နှ စ် ကြိ မ် ပေးဖူး တဲ့ ကယားပြည် န ယ် ၊

ထက်မှာလည်း ပြောင်းလဲတာလဲ မရှိပါဘူး။ ဘာမှ မရှိဘူး။ ဦးစိုးသိန်း

“ကျနော်တို့ ဘော်လခဲမြို့နယ် သုံးပုံနှစ်ပုံသည် တောင်သူ၊ လယ်

ဘော် လ ခဲ ခ ရို င် က ပြည် သူ တ ချ ို့ကတော့ အစိုး ရသက် တ မ်း နှ စ် ခု သာ

လက် ထ က် ရော၊ NLD ရောဘာမှ မရှိ ပါဘူး ။ နည်း နည်း လမ်း ကောင်း

သမားတွေ ဖြစ်တယ်။ အဓိက နှမ်း စိက
ု ပ
် ျ ိုးကြတာပေါ့။ ဆိတေ
ု
ာ့ အဓိကက

ကုန်ဆုံးသွားပြီး ဘာမှ သိသိသာသာပြောင်းလဲခဲ့တာ မရှိဘူးလို့ ဝေဖန်

တာပဲ ရှိ တ ယ် ။ အစိုး ရ အဆောက် အ ဦးရယ် အဲ ဒါတော့ NLD အစိုး ရ

သူတို့ ထွက်လာတဲ့ သီးနှံတွေ ဈေးကွက်အာမခံချက်ရှိဖို့ လိုတယ်။ အဓိက

နေကြပါတယ်။

လုပ်တဲ့ဟာတွေပဲရော။ ဦးစိုးသိန်း လုပ်ပေးတဲ့ဟာ ဘာမှ မရှိပါဘူး။ ဥပမာ

အာမခံရှိတာ စပါးပဲ ရှိသေးတာပေါ့။ စပါးက နိုင်ငံတော်က ပုံသေဈေးနှုန်း

ဘော်လခဲမြို့နယ်ထဲက ရွာသစ်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ ဦးတိုးအောင်က

သူ တ ကယ် နို င် မ ယ် ၊ သူ တို့ ပြည် ထောင် စု အ ဆင့် မှာ ဝန် ကြီး တစ် နေ ရာ

သတ်မှတ်ပြီးတော့ ဝယ်တာပေါ့။ ဒါမဲ့ ဒီလို ပြင်ပ သီးနှံတွေပေါ့။ နှမ်းတို့၊

ကို ယ် စားလှ ယ်တွေ က အနို င် ရ ပြီးရင် ပြည် သူ တွေကို မေ့ သွားကြတယ်

လောက် ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ တိုးတက်မှာပဲလေ။

ပဲတို့၊ ပြောင်းတို့က ပုံသေဈေးနှုန်း မရှိသေးဘူးလေ။ ဆိုတော့ ကျနော်သာ

လို့ဆိုပါတယ်။

ဝန်ကြီးအဆင့်မှ မရောက်နိုင်ပဲရော သူ ဝန်ကြီးအဆင့်မှာ NLD ပဲ ဝန်ကြီး

အရွေးခံဖြစ်ရင်တော့ ဒီကိစ္စကို အထူးတလည် အာရုံထည့်ပြီး လုပ်မှာပေါ့။

ဖြစ်တော့ သူ့ခမျာလည်း ဘာမှ မတတ်နင
ို တေ
်
ာ့ဘူးလေ။”လို့ ဦးရှု မောင်က

တောင်သူ အတွက် အာမခံရှိတဲ့ ဈေးကွက်၊ ဈေးနှုန်းဖြစ်လာဖို့ နိုင်ငံတော်

သုံးသပ်ပြောဆိုသွားပါတယ်။

အနေနဲ့ မူတစ်ခု ချမှတ်ပြီးတော့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲတာမျ ိုးပေါ့။ အဲဒါကို

“မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေ ပြည်ခိုင်ဖြိုး လက်ထက်ကတည်းက ဘာ
တစ် ခု မှ ဖြစ် မ လာဘူး ပဲ ။ အခု ငါးနှ စ် သက် တ မ်း မှာ ရွာ သစ် မှာ ဆို ရ င်
ဘာမဆို၊ လမ်းကအစပေါ့၊ သွားလာတာ ခင်းဗျားတို့ တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ။

ဦးစိုး သိ န်း မဲ ဆ န္ဒ န ယ် ထဲ က ရွာ သစ် မြို့မှာ လူ ဦးရေ ၁၃၀၀

ကားလမ်းကောက်ကွေ့တဲ့နေရာတွေ ပြင်ခိုင်းလည်း တစ်နေရာမှ မဖြစ်

ဝန်းကျင်ရှိပြီး၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား အများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့၊ ကယား၊ ကရင်၊

မကြာသေးခင် ကာလအတွင်း အာဏာပိုင်တွေက ဒေသခံ လူထု

သေးပါဘူး။ ဒီပုံ ဒီပုံပဲ။ တကယ်လို့ ကျနော်တို့က ဘယ်ပါတီပဲနိုင်သွား၊

ဗမာ စတဲ့ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ နေထိုင်တဲ့ဒေသပါ။ စစ်ပွဲကြောင့် ပျက်စီး

ဆန္ဒကို ဆန့်ကျင်ပြီး ဗိလ
ု ခ
် ျုပ်ကြေးရုပစ
် က
ို ထ
် တ
ူ ာ၊ လူငယ်တွေကို ဖမ်းဆီး

နို င် သွား။ ကျနော် တို့ က လမ်း ပန်း ဆက် သွ ယ် ရေးကောင်း ဖို့ အဓိ က

သွားတဲ့ ရွာတွေကို အစိုးရက စုစည်းပြီး တည်ပေးထားတဲ့နေရာလည်း

ထောင်ချတာ၊ တောင်သူတွေ တရားစွဲခံရတာ စတဲ့ဖြစ်ရပ် တွေကြောင့်

လိုချင်တာပေါ့။” လို့ ဦးတိုးအောင်က ပြောပါတယ်။

ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေသခံတွေက တိုက်ပွဲ တဖန်ပြန်ဖြစ်မှာကို မလို

အာဏာရပါတီရဲ့ လူထထေ
ု
ာက်ခမ
ံ ဟ
ှု ာ ကယားပြည်နယ်မှာ မေးခွန်းထုတ်

လားကြပါဘူး။

စရာ ဖြစ် လာပါတယ် ။ ဒီ လို အ ချ န
ိ ် မှာ တစ် ချ န
ိ ် က လူ ကြို က် န ည်း ခဲ့ တဲ့

ဦးသိ န်း စိ န် အ စိုး ရ လက် ထ က် တု န်း က ပြည် ထောင် စု ဝ န် ကြီး
တာဝန် ယူ ခဲ့ တဲ့ ဦးစိုး သိ န်း က အမျ ိုးသားလွှ တ် တော် ကယားပြည် န ယ်

ဒီ အ ထဲ မှာ လွ ယ် ဝို င်း ကျေး ရွာ အု ပ် စု က ဒေါ် ဘူး မ ယ် လ ည်း

မဲ ဆ န္ဒ န ယ် အ မှ တ် (၉) ဖြစ် တဲ့ ဘော် လ ခဲ မြို့နယ် မှာ တစ် သီး ပု ဂ္ဂ လ

ပါဝင် ပါတယ် ။ ဒေါ်ဘူး မယ် က “အခက် အ ခဲ က အားလုံး ပဲ ဘာတစ် ခု မှ

အမတ်အဖြစ် ဝင်ပြိုင်ပြီး အနိင
ု ရ
် ခဲပ
့ ါတယ်။ လာမယ့် ရွေးကောက်ပမ
ွဲ ှာလည်း

အဆင်မပြေဘူး ပြောင်းလာခါစတုန်းက။ သူများထောက်ပံ့မှ စားရတယ်။

သူကနေရာဟောင်းမှာပဲ ဝင်ပြိုင်မှာပါ။

သူများ မထောက်ပံ့ရင် မစားရဘူးပေါ့။ စစရောက်ချင်းမှာတော့ သူများ

အားထည့်ပြီး လုပ်ပါမယ်။”လို့ ဦးစိုင်းလင်းလင်းဦးက ပြောပါတယ်။

ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရစ်တစ်ပါတီ KySDP ကတော့ ပြန်လည် လှုပ်ရှား
လာနေပါတယ်။
KySDP ရဲ့ ဘော်လခဲ မဲဆန္ဒနယ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစိန်ဝင်း
ကလည်း လူမှုဘ၀ တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ဒီတခါတော့ USDP ပါတီရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။

အိမ်အောက်မှာတို့၊ သူများတဲမှာတို့၊ တစ်အိမ်၊ နှစ်အိမ်စုပြီး ကျဉ်းကျဉ်း

“ကျနော် အဓိက စီးပွားရေးပေါ့နော်။ စီးပွားရေးကို အဓိကဆောင်

သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဟောင်းကတော့ သူ့အနေနဲ့ ၂၀၁၅ တုန်းက ပေးခဲ့တဲ့

ကျပ်ကျပ်ပဲ နေရတယ်။ အဒေါ်တို့ရွာက ဘာပြန်စားတော့မလဲ။ ပြန်ခိုင်း

ရွကပေ
် းမှာပေါ့။ စီးပွားရေးဆို ဒီက စိက
ု တ
် ဲ့ သီးနှတွေပေ
ံ
ါ့နော် အဲဒါလုပဆေ
်
ာင်

ကတိတွေအတိုင်း အများကြီး ပြောင်းလဲအောင် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ် လို့

ရင်တော့၊ အခုက ကြာပြီဆိုတော့ ဒီမှာနေတာ ပိုအဆင်ပြေတယ်။ (စစ်ပွဲ

ပေးမယ်။ နောက် ဒီ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးလည်း ကောင်းမွန်အောင်

ဆိုပါတယ်။

ထပ် ဖြစ်မှာ) စိုးရိမမ
် ရ
ှု တ
ှိ ယ်။ ဘယ်သမ
ူ ဆို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းပဲ နေချင်တာ

ဆောင်ရက
ွ ပေ
် းမယ်။ ကျန်းမာရေးရော၊ နောက်ပညာရေးပိင
ု ်းတွေရော အဲဒါ

ပေါ့။”လို့ ပြောပါတယ်။

ဆောင်ရက
ွ သ
် ွားဖို့ စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့နော်။"လို့ ဦးစိနဝ
် င်းက ပြောပါတယ်။

“ဘော် လ ခဲ ကို သွားကြည့် ဘော် လ ခဲ က မ်း နား၊ ပွ န် ချောင်း က
အု တ် တံ တို င်းကြီး လု ပ် ပေးခဲ့ တ ယ် ။ ကမ်းနားလမ်းကြီးပေါ့ ။ ခင် ဗျားတို့

ရွာသစ်မြို့မှာ အလုပအ
် ကိင
ု ရ
် ှားပါးလွန်းတာကြောင့် ကျုံရာကျပန်း

ကယားတစ်ပြည်နယ်လုံးမှာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နဲ့ ပြည်နယ်

ဘီလူးချောင်းလိုပဲ၊ ဖယ်ခုံမြို့ထဲကလိုပဲ။ ပြီးရင် ဒီဘက်က တံတားတစ်ခု

ဝမ်းရေးဖြေရှင်းနေရသူတွေလည်း များပါတယ်။ အသက် ၆၉ နှစ်အရွယ်

မဲ ဆ န္ဒန ယ် အားလုံး အတွ က် မဲ ဆ န္ဒ န ယ် ၃၄ ခု ရှိ ပါတယ် ။ ၂၀၁၅ ရွေး

ထိုးပေးခဲ့တယ်၊ ကြိုးတံတား။ အများကြီးပါပဲ ကျနော် လုပ်ပေးလိုက်တာ။

ဒေါ်ရှေ့မယ်ဆိုရင် ဆန်တစ်ပြည်ရဖို့အရေး ဝါးနှီးရက်ပြီးတော့ ဆန်ဖိုးရှာ

ကောက်ပွဲမှာတုန်းကတော့ NLD က ၂၇ နေရာ အနိုင်ရခဲ့ပြီး၊ USDP က

ရွာသစ်ဆို ခင်ဗျားသွားကြည့် လမ်းတွေ အကုနကေ
်
ာင်း။ လုပစ
် ရာတွေတော့

ရတဲ့သူပါ။

ခုနှစ်နေရာ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့

အများကြီး ပေါ့ ဗျာ။ ကျနော် က ဘာဝန် ကြီး ၊ ဘာအာဏာမှ လို ချင် တာ

“စစ်ပတွေ
ွဲ
ဘာတွေဆို နည်းနည်းမှမကြားချင်ဘူး။ အဲလပ
ို ဲ နေသွား

မဟုတ်ဘူး၊ ကူညီပေးနေတာ ကယားပြည်နယ်ကို။ ဒါပဲ ကျနော့် ရည်ရွယ်

ချင်တယ်။ ခုက အရက်ချက်ပြီး ဟင်းချ ိုမှုန့်တွေ၊ ဆန်တွေ၊ ဆီတွေ၊ ငပိတွေနဲ့

ပြည်နယ်အခြေစိက
ု ် ကယားပြည်နယ် ဒီမက
ို ရက်တစ် ပါတီကနေ ပြည်နယ်
လွှတ်တော်မှာ ကိုယ်စားလှယ်တစ်နေရာ ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

0ef=uD;csKyfa[mif;udk t*wdwdkufzsufa&; aumfr&SifxHwdkif=um;xm;aomfvnf; ta=umif;rxl;
ueœm&0wDwdkif;(rf)
က ယား ပြ ည် န ယ် ဝ န် ကြီး ချု ပ် ဟော င်း ဦး အ ယ် လ် ဖော င်း ရှို ကို

ကယားပြည်န ယ်လွှတ် တော် တိုင်စာပစ်စာလေ့လာဆန်းစစ်ရေး

ပြည်ထောင်စု အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဆီ တိုင်ကြား

ကော်မတီအနေနဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကလည်း ကြားနာစစ်ဆေးခဲ့ပြီး အဂတိလို

ထားတဲ့အမှုကို ကော်မရှင်ဖက်က တုန့်ပြန်မှု တစုံတရာ မလုပ်သေးဘူးလို့

က်စားမှုနဲ့တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ထံ တစ်ကြိမ်တိုင်ခဲ့ဖူးပြီဖြစ်ပါတယ်။

ဖရူဆိုမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြန်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်

၎င်း ကော်မတီအပြင် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီကလ

ဦးသဲရယ်က ပြောပါတယ်။

ည်း တစ်ကြိမ်တိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။

၂၀၁၈ခုနစ
ှ ရ
် ဲ့စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခစ
ံ ာအရ ကယားပြည်နယ်အစိုးရ
အဖွဲ့ရုံးမှ စက်ယန္တရားဝယ်ယူမှု၊ ဌားရမ်းမှုနဲ့ ပြင်ဆင်စရိတ်သုံးစွဲမှု အသုံး

ဒါပေမဲ့ ကော် မ ရှ င် ဖ က် က အရေးတယူ တု န့် ပြန် မှု တစုံ တ ရာ
မရှိခဲ့ဘူးလို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသဲရယ်က ပြောပါတယ်။

စရိ တ် တွေ ကို ပြည် န ယ် ဝ န် ကြီး ချုပ် ဟောင်း ဦးအယ် လ် ဖောင်း ရှို မှ ကျပ်

စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ ရက်စန
ွဲ ဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးအယ်လ်

သိ န်း ပေါင်း ၄၀၀၀ကျော် ကို အလွဲ သုံး စားလု ပ် ခဲ့ တ ယ် လို့ ဖော် ပြ ထား

ဖောင်းရှိုကို စစ်ဆေးပေးဖို့ အဂတိ လိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်

ပါတယ်။

ဆီကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ ဦးသဲရယ်က တိုင်ကြားစာပေးပို့

အဂတိ လို က် စားမှု တို က် ဖျက် ရေးကော် မ ရှ င် က စက် တ င် ဘာလ

ခဲ့တာပါ။

၁၇ရက် နေ့အထိ အ ကြောင်း မပြန် သေးတဲ့ အ တွ က် ၁၇ရက် နေ့ညနေမှာ

ပြည် ထောင် စု အ ဂတိ လို က် စားမှု တို က် ဖျက် ရေး ကော် မ ရှ င် ကို

တစ် ကြိ မ် ၊ ၁၈ရက် နေ့မနက် ပို င်း မှာ တစ် ကြိ မ် စာရောက် မ ရောက် ကို

ဆက် သွ ယ် မေးမြန်း ရာမှာ တော့ “ အဲ့ ဒါ သူ ကို ယ် တို င် ဦးသဲ ရ ယ် ကို လေ

ဖုန်းဆက်မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ ဦးသဲရယ်က ၁၈ရက်နေ့ အင်တာဗျူးသွား

ကိယ
ု တ
် င
ို ် အဲဒ
့ ဟ
ီ ာလေးရောက်မရောက်မရောက်ဆတ
ို ဟ
ဲ့ ာကိ…
ု ဖုန်းကိဆ
ု

ရောက်မေးမြန်းတဲ့အချ ိန်မှာ ပြောပါတယ်။

က်ပြီးမေးကြည့်ခိုင်းလိုက်ပါလား။ ကျနော်တို့က တိုင်ကြားစာရောက်ချင်း၊

“ ကျနော်ကတော့ အဂတိကို ကျနော် ဖုန်းဆက်တာကတော့မနေ့က

မရောက်ချင်းကို ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ကျနော်က ဖြေကြား

တည်းကလည်းဆက်တယ်မရဘူး။ ဒီမနက်လည်းကျနော်ထပ်ဆက်တယ်

ပို င် ခွ င့် မ ရှိ ဘူး ဗျာ့ ။ ” လို့ အဂတိ လို က် စားမှု တို က် ဖျက် ရေးကော် မှ ရှ င်

ဒီ မ နက် တော့ ဒီ ဖု န်း ကို ကို င် တဲ့ လူ ရှိ တ ယ် ။ ဒါပေမယ့် သူ ကို င် ပြီး တော့

ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်စိုးက ပြောပါတယ်။

ကျနော် မေးလိုက်တဲ့အခါမှာ ညွှန်မှူးမရှိဘူးပေါ့နော်။ ညွှန်ကြားရေးမှူး

ယခုတကြိမ် တိင
ု က် ြားစာကို အီးမေးလ်ကနေရော၊ စာတိက
ု က
် နေပါ

မရှိ တဲ့ အ တွ က် သူ့ အနေနဲ့ မဖြေနို င် ဘူး ပေါ့ ။ ညွှ န် ကြားရေးမှူးပြန် လာမှ

အဂတိ လို က် စားမှု တို က် ဖျက် ရေး ကော် မ ရှ င် ဆီ ကို ပေးပို့ ထားတာဖြစ် ပါ

တစ်ခါပြန်ဆက်ပါဆိပု ြီးတော့ ကျနော်ကို အဲလ
့ ပ
ို ပြေ
ဲ ာလာတာပေါ့နော်။”လို့

တယ်။

ကယားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှို

ဦးသဲရယ်က ပြောပါတယ်။
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၂၀၂၀၊ နို ဝ င် ဘာ ၈ရက် နေ့မှာ ကျင်း ပမည့်

အတူ ကြိုးပမ်းဆောင်ရက
ွ မ
် ယ်ဆတ
ို ရ
ဲ့ ည်ရယ
ွ ခ
် ျက်ပေါ့။

အခုလို မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလမှာ ကိုရိုနာ

ကမ်း အတိုင်းပဲ ကျနော်တို့ရဲ့ ပိုစတာ၊ ကိုယ်စားလှယ်

အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ ခူးပလူးရယ်က ကယား

ဆိတေ
ု
ာ့ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်(၂)ခုနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်

ဗိင
ု ်းရပ်(စ်) ထိန်းချုပ်ကာကွယဖ
် ို့ လူစလ
ု ဝေ
ူ းနဲ့ စည်းရုံး

လောင်း တွေရဲ့ ရု ပ် ပုံ တွေ ၊ သူ တို့ ရဲ့ ကတိ က ဝတ် တွေ

ပြည်နယ်ဒီမိုကရပ်တစ်ပါတီကနေ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်

ယှဉ်ပြိုင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။”

ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)နေရာကနေ
ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

ရေးဆင်း နေတာတွေလု ပ် လို့ မ ရတဲ့ အ တွ က် ကျန်း မာ

ပါတဲ့ ပိစ
ု တာတွေကို ကျေးရွာတွေမှာ လိက
ု ပ် ြီးမှ ထောင်

ကရင် နီ ပြ ည် န ယ် ရဲ့ ငြိ မ်း ချမ်း ရေးဖြစ် စ ဉ် ကို

ရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ပြဌာန်းထားတဲ့ စည်း

တာတွေ၊ ပါတီဆင
ို ်းဘုတတွေ
်
ကိလ
ု ဲ စည်းကမ်းနဲ့ အညီ
ထောင် တာတွေ ကျနော်တို့လုပ်နေတယ်။ ”

၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ အထိ

ကမ်း ချက် နဲ့ အညီ ၊ UECကထု တ် ထားတဲ့ စည်း ကမ်း

ရွေးကောက်ပက
ွဲ ို ဝင်ရောက်ယဉ
ှ ပ် ြိုင်ရတဲအ
့ ဓိက

ငြိ မ်း ဖောင် ဒေးရှ င်း တွ င် (၁၄) နှ စ် တာ တာဝန် ထ မ်း

ချက်တွေနဲ့အညီ လူဦးရေအကန့်အသတ်နဲ့ စည်းရုံးရေး

အကြောင်းအရင်းတွေက ပြည်နယ်ငြမ
ိ ်းချမ်းရေးကို လူ

ဆောင်ခဲ့တဲ့ ကာလတစ်လျှောက် ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်း

ဆင်းနေတယ်လို့ ခူးပလုရယ်က ဆိုပါတယ်။

ထုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့နဲ့ ပွင့်လင်းမြင် သာ

ရေးနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်

မှုရတ
ှိ ဲ့ ကယားပြည်နယ်ရဲ့ဒေသန္တရ အုပခ
် ျုပ်ရေးယန္တရား

ခဲ့ပါတယ်။

ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ကို အဓိကလုပ် ဆောင်
သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ခူးပလုရယ်က ပြောပါတယ်။

ခူးပလုရယ်က ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ပထဝီဝင်) ၊Master’s
Degree, ACTS Program ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။

“ ကျနော်တရ
ို့ ဲ့ ပါတီမဝ
ူ ါဒ၊ ကျနော်တရ
ို့ ဲ့ ကိယ
ု စ
် ား

၁၉၉၇ ခုနစ
ှ မ
် ှ ၂၀၀၅ ခုနစ
ှ အ
် ထိ ပညာရေးဌာနမွာ

လှယ်လောင်း တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရခြင်း

မူ/ပြ မူ/အုပ်၊ လယ်/ပြ တာဝန်တွေကို (၉) နှစ်တာ

၂၀၀၈ ခုနှစ် နဲ့ ၂၀၁၀ ခုနှစ် တွေမှာ အင်ဒိုနီးရှား

ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်ဘာလုပ်မလဲ၊

တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ ပါတယ်။

နိင
ု င
် ရ
ံ ဲ့ ပဋိပက္ခ အသွငက
် ူးပြောင်းခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး

လူထန
ု ဲ့ ဘယ်လပ
ို ူးပေါင်းဆောင်ရက
ွ မ
် လဲဆတ
ို ဟ
ဲ့ ာမျ ိုး

၁၉၉၈-၁၉၉၉ နှ င့် ၂၀၀၆ ခု နှ စ် မှာ ကျင်း ပ

“ ကျနော်က ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်

တည် ဆောက် မှု ဖြစ် စ ဉ် တွေ မှာ သွားရောက် လေ့ လာ

ကို သေသေချာချာလေး ကျနော်တလ
ို့ ပ
ု နေ
် တယ်။ ပြီးရင်

ခဲ့ တဲ့ ပြည် န ယ် နှ င့် တို င်း ဘောလုံး ပြို င် ပွဲ မှာ ကယား

ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ၂ခုရှိတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့

သင်ယူခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလမှာ ကယားပြည်နယ်

ကျနော်တို့က မဲဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာကို စည်းရုံး

ပြည်နယ်ဘောလုံး အသင်းကိုယ်စားပြု ကစားသမား

ကျနော်တို့ ဒီပြည်နယ်ငြမ
ိ ်းချမ်းရေးကို ကျနော်တို့ ပြည်

ငြိ မ်း ချမ်း ရေးလေ့ လာစောင့် ကြည့် ရေး ကွ န် ရ က် ကို

ရေးကာလသွားရင်းနဲ့တစ်ခါထဲပဲအချ ိန်ယူပြီး တော့မှ

အဖြစ် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။

သူ လူ ထု နဲ့ အတူ ကြိုးပမ်း ရပ် တ ည် ဆောင် ရွ က် မ ယ် ဆို

အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူ ဦးဆောင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့

တစ်အိမ်တက်တစ်အိမ်ဆင်း Campign သဘောမျ ိုး

၂၀၁၃ ခုနှစ်ကနေ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ ကယား

တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ချက်ရှိတယ်။ နောက် ရည်ရွယ်

အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး

နဲ့ လဲ ကျနော် တို့ အဲ့ တာလု ပ် နေ တယ် ။ နောက် ပြီး ရင်

အမျ ိုးသားစာပေနှ င့် ယဉ် ကျေးမှု ကော် မ တီ ဥက္က ဋ္ဌ

ချက်တစ်ခုကတော့ ကယားပြည်နယ်မှာပွင့်လင်း မြင်

ဖော်ဆောင်မှုဖြစ်စဉ်မှာ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ ပါဝင်မှု

တော့ ကျနော်တဒ
ို့ ီ ကျေးရွာမာရှတ
ိ ဲ့ ရပ်မရ
ိ ဖတွေ တစ်ဦး၊

အဖြစ် (၆) နှစ်တာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပါတယ်။

သာ ပြီးတော့မှ အားလုံးပါဝင်တဲ့ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေး

အခန်းကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့သူတစ်ယောက်လည်း

နှစ်ဦးနဲ့ အဲ့လိုမျ ိုး ပုံစံမျ ိုးနဲ့လည်း ကျနော်တို့လုပ်နေ

ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက် ပြည်သူလူထုနဲ့

ဖြစ်ပါတယ်။

တယ်။ ပြီးရင်တော့ UEC ကသတ်မှတ် ထားတဲ့စည်း
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လုပ်ငန်းပြဿနာ မဖြစ်ပွားရလေအောင်

ပါတီများအမတ်ကယ
ို စ
် ားလှယလ
် ောင်းတိ၏
ု့ လူပဂ
ု ္ဂိုလ်

သောကြော်ငြာတိ၌
ု့ ဝတ်ဆင်ပြီး အမျ ိုးသားရေး အခန်း

ပါတီ(၂)ခုကိုယ်စားလှယ်များကထိန်းကြောင်း

ကယားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသည် ဗဟိုအ လုပ်

ဓါတ် ပုံ တို့ သ ည် ပင် နီ တို က် ပုံ ဝ တ် ကာဖော် ပြ ပြီး ခွ တ်

ကဏ္ဍကိုဂုဏ်ယူစွာထုတ်ဖော်ပြသသင့်ပါသည်။ နိူင်ငံ

သွားရန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့် KySDPနှင့် KNP

မှုဆောင်များဖွဲ့စည်းရာတွင် စုပေါင်းဆုံး ဖြတ် ချက်ဖြင့်

ဒေါင်း တံ ဆိ ပ် ကို စနစ် တ ကျရို သေ စွာ တပ် ဆ င် ထား

ရေးပါတီတစ်ချ ို့ ကြောင့် မိမအ
ိ မျ ိုးသားယဉ်ကျေးမှုဝတ်

ပါတီ နှ စ် ခု မှ အရွေး ခံ ကို ယ် စားလှ ယ် များ အမတ် ဖြစ်

အကောင်အထည် ဖော်ဆောင် ရွက် သွားကြပါသည်။

သည်မှာ ဝင့်ကြွားစွာဂုဏ်ယူ သင့်သကဲ့သို့ တန်ဖိုးထား

စုံ ပြောင်း လဲ ပြီး ဝတ် ဆ င် ပါကဇာတိ သွေးဇာတိ မာန်

လာခဲ့ လျှင် ဝို င်း ဝန်း ထိ န်း ကျောင်း သွားပါက အမတ်

ကော်မတီ တစ်ဦး တစ်ယောက်တည်း၏ ဆောင်ရွက်

အပ်ပါသည်။

အားနည်းသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခံမည်ဖြစ်သည်။ မိမိ၏

ဖြစ်ခသေ
ဲ့
ာ ခူးသဲရယ် ကဲသ
့ ို့ အားငယ်သွားမည်မဟုတပ
် ါ။

ချက်သည် မည်သည့်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုမဆို တာဝန်

နော က် အ ရေး ကြီး သော မူ ဝါ ဒ မှာ ပြ ည် န ယ်

ပေးရန်ဖြစ်သည်ဟူ၍ ရှိရမည်ဖြစ်သည်။

ယဉ်ကျေးမှုဝတ်စုံပေါ်တွင် မိမိနှစ်သက်သောပါတီအ

လံ နှ င့် ပါတီ တံ ဆိ ပ် တ ပ် ကာ လူ ပု ဂ္ဂို လ် ၏ ဓါတ် ပုံ ဖြင့်

မှတ်အသားတံဆိပ် တပ်ဆင်သွားပါကအကောင်းပင်

သား တို့ ၏ ဘာ သာ ၊ ယ ဉ် ကျေး မှု ၊ ဓ လေ့ ထုံး တ မ်း ၊

နို ဝ င် ဘာလ(၈)ရက် နေ့တွ င် မြန် မာနို င် ငံ တ စ်

တိုက်ပုံဝတ်ဆင်ပြသနေသည်ကို ဝင့်ကြွားစွာတွေ့ရှိရ

ဖြစ်ပါသည်။

ရိုးရာပွဲ လမ်းသဘင်၊ မြေယာဓလေ့ထုံးတမ်း၊ တရားစီ

ပြည် လုံး လှ ည်း နေလှေအောင်း မြင်း စောင်း ပါမကျန်

ပါသည်။ထိုလူပုဂ္ဂိုလ်အများအပြားမှာ ကယန်းဒေသ၊

ထို့ကြောင့်ပြည်သူလူထုသည် ဆင်ခြေသုံးသပ်

ရင်ရေး(customary law)၊ ဓလေ့အကြီးအကဲ၊ ထင်ရှား

ရွှေး ချယ် တ င် မြောက် ခြ င်း ဆန္ဒ မဲ လာပေးကြရတော့

ကယားပြည်နယ် ဒေသခံလပ
ူ ဂ
ု ္ဂိုလ် အများအပြားပါဝင်

သွားရန်မူတည်ပါသည်။ ကယန်းအမျ ိုးသားပါတီ KNP

သော သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းရေး၊ သဘာဝပတ်

မည် ဖြစ် သောကြောင့် ယနေ့ လူ အ သွားအလာစည်

နေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

နှ င့် ကယားပြည် န ယ် ဒီ မို က ရက် တ စ် ပါတီ KySDP

ဝန်း ကျင် ထိ န်း သိ မ်း ရေးတို့ ကို ချ ီးမြင့် သွားရမည်

ကားသောလမ်း ဘေးလမ်း ဆုံ ၊ လမ်း ခွ နေရာတို့ တွ င်

ကယားပြည်နယ်တွင်ဧည့်သည်ပါတီများဆိုင်း

ဖြစ်သည်။

ပါတီဝင်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များတာဝန်အသီးသီးရှိ

ဘုတ်ထောင် ကြော်ငြာသွားခဲ့သလိုကယားဒီမိုကရက်

ထို့ ကြောင့် မိ မိ တို့ ရှေးလူ ကြီး လူ မျ ိုးဓလေ့ အ

အမတ် လောင်းပုတေ
ံ
ာ်များ အစီအရီဆင
ို ်းဘုတထေ
်
ာင်

တစ်ပါတီနင
ှ ့် ကယန်းအမျ ိုးသားပါတီ အမတ်လောင်းကို

ဆို တွ င် “ပယ် ပ ရိုး လူး တဖူ ဒီး ကူ ၊ ပယ် ပ ရော် ရှီး လူး

ကာ ကြော်ငြာပြသနေပြီဖြစ်သည်။

ငြိ မ်း ချမ်း ရေး၊ လူ့ အသို င်း အဝန်း ဖွံ့ ဖြိုးရေး၊
ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ မြန်မာနိင
ု င
် ံ တိင
ု ်းရင်းသားချစ်
ကြည်ရေး၊ကမ္ဘာတိင
ု ်းရင်းသားချစ်ကြည်ရေးရရှသ
ိ ွားရန်
ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။

ယူသွားမည်မဟုတ်ပါ။

ကျန် သောပါတီ အ များမှာ လဲ မိ မိ ပါတီ ၏ အ

အောင်နိုင်ရေးမှာ ပြည်သူသာလျှင် အဓိကဖြစ်သည်။

ယ်စားလှယ်များဓါတ်ပုဖံ ြင့် အနည်းငယ်တို့မှာကယန်း၊

မော့ ဘူး ဒီး လေ့ ” တို့ တ စ်တွေဒီး ကူ ထု ပ် သ ကဲ့ သို့ တု ပ်

ထို ထဲ တွ င် မိ မိ တို့ က ယန်း ဒေသနှ င့် ကယား

ကယားအမျ ိုးသားယဉ် ကျေးမှူ ကော် မ တီ က ပြဌာန်း

နှောင်ထားပြီးတောက်ပကြည်ဖြူကောင်းကင်ယံပေါ်သို့

ပြည်နယ် မြို့ရွှာထဲလမ်းဘေးတိတ
ု့ င
ွ ် ကယားပြည်နယ်

သောဝတ်စုံဝတ်ကာဝင်ရောက်အရွးခံမည့် ကိုယ်စား

ဗုံ မောင်း ဝါးကပ် ပ လွေ ရိုး ရာသံ စ ဉ် ညီ ညာစွာ ဖြင့်

တောင် သူ လ ယ် သ မား၊ အလု ပ် သ မားအခွ င့်

ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KySDP ကယန်းအမျ ိုးသားပါတီ
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